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 : فلؤملل تاهيجوتلا ةلسلس أرقا

 . عمتجملاو درفلا حالصإل ةيمالسإ تاهيجوت ١-

 . ةنسلاو باتكلا نم نامبإلاو مالسإلا ناک را ¬

 . ناميإلاو مالسإلا ناك را حرش -*

 . ةروصىنلا ةفئاطلاو ةيجانلا ةقرفلا جاهنم ٤-
 .ةحبحصلا ةنسلاو باتكلا نم ةيمالسإلا ةديقعلا -5

 . ةيوبنلا قالخألاو ةيدمحملا لئامشلا نم فوطق ¬6

 . نيدلاو بطلا ءوض ىلع نيخدتلاو ناخدلا مكح -۷

 . ريسافتلا ةوفص ىلع ةماه تاهيبنت -۸

 . نيملسملا نم ربثك اهملعي ال نيدلا نم ةمهم تامولعم ٩
 ؟نارقلاعهف فيك ٠١-

 . نالالكبا ريسفتو نينيعلا ةرق ىلع ةمهم تاهيبنت ١-
 ؟ ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا اندالوأ ىبرن فيك ¬

 .روربملا جحلاو ةي يلا ةجح ةفص -3

 . نيكمتلاو رصنلا قيرط ىلإ نيملسملا هيجوت ¬4
 .جارعملاو ءارسسإلا لك جعم - ٠6

 . حيحصلا يوبلا صصقلا عئادب نسم -1

 .تايرملاو نيرملا ىلإ ءادن -۷
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 IMOSWAFAt. COM. نيملسملا س ريك اهصلعي ال

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللدمحلا نإ

 الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأو هل يداه

 . هلوسرو هدبعادمحم

 «نيملسملا عيمج ٌمُهَت نيدلا نم ةمهم تامولعم هذهف : دعب امأ

 ضعب نم اهعمجب مق «نيملسملاو تاملسملا نم ريثك اهُملعي الو
 مهتديقعب نيفورعم نيفلؤمل ةيمالسإلا تارشنلاو تالجملاو بتكلا

 ُتْمّقر دقو «ةميقتسملا مهتاباتكو «ميوقلا مهجهنمو ءةميلسلا
 لاقم لك توزعو ءاهيف ةدراولا ثيداحألا ثج كو ‹ تايالا

 . فرعاذإ هبحاصل

 تبترو «يمساب اهتلجسو ‹ يملقب اهتبتك ةّماه ثوحب كانهو
 يف ةعقاو ةّماه ًارومأ جلاعت يهو «مهألا بسح اهلك باتكلا عضاوم
 نع ةديعب عقاولا يف يهو ‹ مهتايح يف سانلا اهداتعا دق ‹ ممتجملا

 ىتح ءاهنع اوعجريو ءاهل نوملسملا هّبنتي نأ يف ريبك يلَمَأو . نيدلا

 يذلا مهنيد مهل نُكَمُيو .مهرّصني هللا لعل ‹مالسإلا ميلاعت اوققحي

 . مهل ىضترا
 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجيو نيملسملا اهب عفني نأ لأسأ هلل

 ونيز ليمج نب دمحم



 نيدلا نم ةمهم تامولعم »^

 4 مكبر اودبعا سانلا اهيأاي»

 : ضرألا هذه ىلع انتايح ىنعم يف يخأ اي تركف له
 دعب انب بَهْذُي نيأو ؟انب ءاج اذاملو ؟انب ءاج نمو ؟انئج نيأ نم

 . ؟ةايحلا هذه

 لك لاب ىلعو لب «كلابب ترطخ دق نوكت نأو ًدُبال ةلئسألا هذه
 راصف باوجلا نع ثحبلا يف مهسفنأ اوبعتُي مل سانلا رثكأو «ناسنإ

 يف ّلض مهنم ريثكو «تاوهشلاو بارشلاو ماعطلا ةايحلا يف مهمه لك

 « ةباجإلا كلمي نم ىلإ حيحصلا هاجتالا هجتي مل ثيح ةباج إلا نع هثحب

 : مهقلاخ مهفصو امك ضرألا ىلع نوكرحتي ٌُتاومأ نيقيرفلا الكو

 اج وغم ا اة مَ اج نوعي ال بوق مف
 . «فارعألا» 4© توثؤتلا مُه کیر ضا مه لب مْلاَ َكِيَلْو

 ريسنل ةلفغلا هذه نم جرخن نأ روطسلا هذه يف اعم ًاذإ لواحنلف

 قلاخ انل هب ميقتسم طارص ىلع رونو یده ىلع انتايح يف
 ًانيد هقلخ نم ٍدحأ نم لبقي ال يذلا هنيد وهو «ضرألاو تاولمسلا

 ةلئسألا هذه ىلع ىفاشلا باوجلا كيطعي يذلا هدحو وهو «هاوس
 : . هللا دنع نم صلاخلا نيدلا هدحو هنأل
 . (روطلا» 4( توغل لا مه منَ ريع مأ ١

 . «هّط» 4( ىَدَحَمُمَتْخ ءم طع ىلا ابر
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 جر نمو رل رسالو علا كلي نأ ضرألاو لمس اسلا َنِم كَفْرْرَي نم لق #

 ل ل هُم الآب نسو ذا تسي تیما عمو يل م لآ
 . ؟سىوي» 4@ رئت الم

 ؟انئج نيأ نم لوألا لاؤسلا نع نآرقلا باجأ حوضولا اذهب

 . ؟انب ءاج نمو

 مهزجعل نوكرشملا اهب ّرقأ اهنم برهي نأ ناسنإل نكمي ال ةقيقح

 . ؟يفكي هدحو رارقإلا له نكلو ءرارفلا نع

 : ىلاعت هللا لاق

 .«تايراذلا» 4( نوعی دلل إل اونا تَمَلَع اَمَو ¥

 ءايحالاو ريبدتلاو قلخلاب درفنملا وه هدحو هللا نأ تملع اذإ

 يف كلذ رمثُي نأ بالغ ‹نوكلا اذه يف ام لكل مالا كلُملاو ةتامإلاو

 اذه لجأ نمو- اهنم ءيش يف هل كيرش ال ةدابعلا قحب هدارفإ كبلق
 ملاعلا اذه يف انقلحخ اذه لجأ نمو «ضرأآلاو تاولمسلا تماق

 ىلعو «بتكلا تلزنأو «لسرلا تثعب اذه لجأ نمو «هيلإ انئجو
 .رانلاو ةنجلاو باقعلاو باوثلاو باسحلا نوكي اذه

 نيعكار دجسملا يف اهلك انتايح يضقن نأ اذه ىنعم لهف
 ؟اهوريسُي نأ اهلهأ ءاش امك ريست ةايحلا نوؤش كرتنو «نيدجاس
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 : ةدابعلل حيحصلا موهفملا
 لعف يه ةدابعلا نكلو «ةدابعلل حيحصلا موهفملا وه اذه سيل

 يف نوكت نأ يهؤ ؛هابأيو هنع ىهنَي ام كرتو «هاضريو هللا هبحي ام لك
 سانلا عم كتقالعو كدجسمو كقيرطو كتيبو كلمعو كتسارد

 لك حبصت نيطرشلا نيذهبف ءَ هللا لوسر عبتتو هللا هجو يغتبت
 . هللا رماوأل مالستساو عوضخو ةعاط ةدابعلاف هلل ةدابع كتايح

 صالخإو ءاجرو فوخو بح يهو ‹ةاكزو جحو موصو ةالص يهو

 ءاعد يهو «هدحو هلل قوشو ّىضرو ربصو ركش يهو «هدحو هلل
 «مارح كرتو لالح لكأ يهو ءهدحو هلل عوشخو للذتو عرضتو
 ريغصلل ةمحرو «ريبكلل مارتحاو ‹قلخ نسخو ‹نيدلاو رب يهو

 يف قدص يه ‹ملسملا كيخأ هجو يف ٌمّسَبَتو «نيكسملاو
 «شغلل كرتو «ةنامألل ءادأو ‹دعولاو دهعلاب ءافوو .ثيدحلا

 ءرصب ضغ يه ‹تامرحملا رئاسو «ةوشرلاو ابرلل ٌبانتجاو
 ءركنملا نع يهنو فورعملاب ٌرمأ يه ‹ ةفعو باجحو ۰ جرف ظفحو
 . هللا ليبس يف داهجو هللا ىلإ ةوعدو

 مل كير ال ل یل بر هَ قاَمَسَو َىابَحَو سَو قلص إل ¥
 ؛ماعنألا# [هلل ةبرق تاناويحلل يحبذ : يكسن ] اسا لَو انو ترم كليو

 4ێتولارۇملاب سمسا دق اب ونو توسل رکی نمم
 «؟¶ 5 6 :ةرقبلا»



 نيمدسملا نم ريتن اهملعي ال

 اذهبو هللا ربخأ امك توغاطلاب رفكلاب الإ ةدابعلا هذه ققحتت الو

 ه : لسرلا لك هللا ثعب
 4 َتوُمْطملااِتَجَاوُهلااوُدْبَعا بأ اوسر وم لڪ قاَمَدَكيَدَملَو »

 ‰4" 6 : لحنلا»

 وأ اًقح هسفنل ٌبسنو ةيدوبعلا دح زواج نم لك وه توغاطلاو
 ىلإ سانلا اعد ثيح تيغاوطلا سأر ناطيشلاف « هلل الإ زوجت ال ةفص
 : هتعاطو هللا ريغ ةدابع

 : ىلاعت هللا لاق
 ودع ركل منا نطيَملا أودعت ال نأ َمداَء بتي كَل هع راو »
 سيا 46 يم 9

 . هللاب رفكلا نم هب رمأي اميف هتعاط ناطيشلا ةدابعو
 نم ةريصَب ريغ ىلع مكاح وأ عاطُم وأ عوبتم لك اضيأ توغاطلاو

 نيفاّرعلاك بيغلا ةفرعم ىعّدا نم لك اذكو ءهللا عرشو هللا

 : ناهكلاو نيمجنملاو

 4605 : لمنلا» ا لإ بلآ ضرالاَوِبَوَمَسا ننس لتي ال لف

 . هللا نود نم عفنلاو رضلا هعم معز نم لك كلذكو

 ءالؤه ةدابع نالطب كبلقب دقتعت نأ توغاطلاب رفكلا ىنعمو

 كبر درفتو ةيهللإلا قوقح نم مهّبر هيف اوعزان ام نالطبو تيغاوطلا

 . قيرط لكب ضرألا ىلع نم مهتدابع ةلازإل ىعست مث ءاهب هدحو



 ؟هعاونأو كرشلا وهام

 : ىلاعت هللا لاق
 © ل يل ىرْرَتلا کا ل

 «نامعل»

 ؟كرشلا وهامف « هللا هرفغي ال ْبنذ وهو

 نم ًانئاك هللا ريغل تادابعلا نم ةدابع ّصأ ناسنإلا فرصي نأ كرشلا
 وأ .ادباع وأ املاع وأ .احلاص الو وأ ‹ السرم اين وأ ًابكقُم اكلم ناك

 ءًانثو وأ ءًامنص وأ ءًارمق وأ اسمش وأ ءارجش وأ أرجح وأ ٌاميعز

 مهبرب سانلا نم ريثك كرشُي ءايشالا هذه لكف ؛ اعشم یوه وا

 بلطو تيم وأ بئاغ وهو هب ثاغتساو هللا ريغ اعد نمف ءاهببسب
 بئاغلا دريو ضيرملا يفشيو رضيو عفني هنأ دقتعاو ءددملا هنم
 . ميظعلا هللاب كرشأ دقف مولظملل رصتنيو

 : ىلاعت هللا لاق
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 (7 ¿ 3 :أبس)ا « رِذأ نمل الإ ەدنع
 ر ي مح ولا لس يس س

 ةعلفشلا عف الو

 ةجح هذهف ًالسوت وأ ةعافش هلعفي ام ْئىّمسُي نأ اذه عفني الو

 :اولاق ثيح نيكرشملا

 ‹3 : رمزلا» ەر هَل لإ اتوبرقیل الإ ْمُهُدْبَحاَم»



 5 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 الوله تولوق يو مهمي الو مشرضی ال ام لأ تود نم تودع
 #4 18 : سنويا 4 هللا دنع انٌوكعَفس

 : مهريغو نيحلاصلا روبق دنع لعفي امك هريغل

 : ىلاعت هللا لاق

 «رثوكلا» <( رو كبل لسم ¥
 حبذورَحَت نم كلذكف « كرشأ دقف هللا ريغل دجسو ىلص نم نأ امكف

 روبقلا ذاختا نم هتّمأ ةي هللا لوسر ردح انه نمو «كرشأ دقف هللا ريغل
 : نيحلاصلا يفولغلا ببسب كرشلا يف سانلا عقيل ىتح « دجاسم

 : لب هللا ل وسر لاق

 «ملسم هاور» (كلذ نع مكاهنأ ينإ «دجاسم روبقلا اوذختت الفالأ)

 : هللا ريغب فلحلا رغصألا كرشلا نمو
 : راع هللا لوسر لاق

 . (دمحأ هاور حيحص» (كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم)

 . ةبعكلا وأ ‹ يبنلا وأ «فرشلاب وأ بألا ةايحب يخأ اي فلحت الف

 سانلا حدم ناسنإلا بلطي نأ وهو : ءايرلا رغصألا كرشلا نمو

 . ميرك لاقُيل قفنيو «ملاع لاقل ملعتيف هلمعب



 _نيدلا نم ةمهم تامولعم >

 (ءايرلا :لاقف هنع لئسف ءرغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ)
 «دمحأ هاور حيحص»

 ةبجحألا قيلعت نم سانلا نم ريثك نيب ٌرشتني ام كرشلا نمو
 : ظحلا بلجو دسحلاو نيعلا عفدل مئامتلاو

 : ليك هللا لوسر لاق

 . ؟دمحأ هاور حيحص» (كرشأ دقف ةميمت قلع نم)

 [اهريغو نيعلا نم ظفحلا دصقب قّلعُتاهريغ وأ ةعدولاوأ ةزرخلا يه : ةيميمتلا]

 ملسم لك ىلع بجاو اهتمرُحو ءايشألا هذهب ملعلا نأ يخأ اي ملعاو
 .رغصألاو ربكألا كرشلا يف عوقولا بنجتي ىتح
 . رانلا يف هبحاص دّلخُي يذلا وه ربكألا كرشلاف

 : ىلاعت هللا لاق

 4١1١5 :ءاسنلا» 4دب كرس نأ رفعي ال هلأ ّنِإ ¥

 يف عوقولا ىلإ يدؤت يتلا ةليسولاو ةعيرذلا وه رغصألا كرشلاو
 . ىرخألا رئابكلا نم ربكأ وهو «ربكألا كرشلا
 : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 .(اقداص هريغب فلحأ نأ نم ّىلإ ُبَحَأ ًابذاك اب فلحأ نأل)



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
 مەرد

 «نيكرشملا نم اونوكتالو ةالصلا اوميقأو»
 ه : مالسإلا يف ةالصلا ةلزنم-1

 يهف ىرخأ ةدابع يأ ةلزنم اهلدعت ال ةلزنَم مالسإلا يف ةالصلل

 . هب الإ موقي ال يذلا نيدلا دامع

 : لب هللا لوسر لاق

 يف داهجلا همانَس ةورذو «ةالصلا هدومعو «مالسإلا رمألا سأر)
 «حيحص نسح : لاقو يذمرتلا هاور» (هللا ليبس

 اهباجيإ ىلوتو «تادابعلا نم ىلاعت هللا هبجوأ ام لوأ يهو

 : سنأ لاق «جارعملا ةليل ةطساو الب الإ يبنلا ةبطاخمب
 تصقن مث «نيسمخ هب ّيرسأ ةليل ةي يبنلا ىلع ةالصلا تَصضرُف)

 . يدل ٌلوقلا لدبي ال هنإ :دمحم اي يدون مث ءًاسمخ تلعج ىتح

 «يراخبلا هاور» (نيسمخ سمخلا هذهب كل نإو

 ه ه . دبعلا هيلع بساحي ام لوأ يهو
 : هيلع هللا لوسر لاق

 حلص تحلص نإف «ةالصلا ةمايقلا موي دبعلا هيلع بساحي ام لوأ)

 «يناربطلا هاور حيحص» (هلمع رئاس دسف تدسف نإو ‹ هلمع رئاس

 ءايندلا ةقرافم دنع هتمأ ُب هللا لوسر اهب ىصو ةيصو رخآ يهو



 نيدلا نم ةمهم تامولعم ®

 : ةريخألا هسافنأ ظفلي وهو لوقي لعج

 ؛دمحأ هاور حيحص» (مكناميأ تكلم امو «ةالصلا ةالصلا)
 : هلك نيدلا عاض تعاض نإف «نيدلا نم دقفُي ام رخآ يهو

 :ل هللا لوسر لاق

 ثبشت ةورُع تضقتنا املكف ةورُع ةورُع مالسإلا ىرع ّنضقنمل)
 (ةالصلا نهرخآو مكُحلا ًاضقن نهلوأف اهيلت يتلاب سانلا

 ؛دمحأ هاور حيحص»

 «ىوقتلاو ةيادهلل ةيساسألا طارشألا نم ىلاعت هللا اهركذ دقو

 : ىلاعت هللا لاقف

 نومي © نإ یدو برد بتلا كد0 رتا

 ةرقبل» 4 توقف مهر اَممو والا ويفي بس
 باحصأ نم تاولصلا ىلع نيظفاحملا ىلاعتو كرابت ىنثتسا دقو
 : لاقف ةميمذلا -

 ريما سَم ادو () اورج را سَم اإ ©9 اوله َقِلْم نسوا نإ ?
 «جراعملا» ‰4 وبا ملص لع ملا ج سل 0 اً

 : رانلا لهأ نع يكحي وهو ىلاعت هللا لاقو

 «رثدملا» 4 َبَكَصُمْلا تم كن ر اولا @ َرَثَس فك كحلساَم ¥
 : ةالصلاب فيلكتلا ماود-"

 حيحص «ريقفو ينغ .رحو دبع لك ىلع ةقلطم ةمئاد ةضيرف يهو



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
 م ەت

 يف ملحلا غلب نمع طقست ال ‹ةأرماو لجر «رفاسمو ميقم ‹ ضيرمو
 ةالص تعرشو لاتقلا ةحاس ىف اهب رمأ ىتح ‹لاوحألا نم لاح
 : . فوخلا
 : ىلاعت هللا لاق
 ناق 9€ يتم ہر اووف كمسؤولا ةوكسصلاو ِتْوََصَصلا لع أوظِفلَح#
 مک ات مُكحَمَلَعاَمَك هَ ورڪ ذاق نما اَذِإَف اناَبُكَر وأ الا مخ

 («ةرقبلا» 4© بون أ فوُكَت

 وأ حلاص نع ًالضف لسرم يبن نع ةضيرفلا هذه طقست الو
 .دهاجم وأ ‹فراع

 : ىلاعت هللا لاق

 ارجحيلا» [توملا : نيقيلا] 49 تقيل كأي ىح كير دعو »
 ىلإ هلوصو ىلع ًادامتعا ءاهنع ىنغتساو ةالصلا كرت ْنمف

 ةدش ببسب وأ ءاهل تعرش ةالصلا نأ دقتعي يتلا جئاتنلاو ‹ تاياغلا

 ريثك نأش ريثكلا ريخلاو ةدئافلاب ةمألا ىلع دوعي ‹ رمثم لمعب هلاغتشا
 مهنإف ‹ كلذ ريغو ميلعتلاو ةسايسلاو عامتجالا لقح يف نيلماعلا نم

 لغاش ٍلغش يف مهنأب نورذتعيو اهتيقاومو ءةالصلا رمأب نونيهتسُي

 تاولصلا ءادأل اتقو مهل رتي ال لصتم داهج يفو ءةمألا ةمدخ يف

 . كالپلل مهسفنأ اوضّرع دق ءالؤهف ‹ةليللاو مويلا يف ةرركملا

 : عايضلل مهناميإو ‹طوبحلل مهلامعأو



CDنيدلا نم ةمهم تامولعم  

 : ىلاعت هللا لاق دقف

 ةءاسنلا» 43 اتوفوم ابنتك تريِدِمْؤُمْلا لَعْتاَك واصلا نإ ¥

 [اددحم ًاتقوو ًاضورفم يأ]

 : ةالصلا كرات مكح

 «مالسإلا ةَّلِم نع ٌجورخو فك اهل ًاراكنإو اهب ًادوحج ةالصلا كرت
 هداقتعاو اهب هناميإ عم اهكرت نم امأ .نيملسملا عامجإب

 ةفينحوبأ لاقف ءاهنع ًالغاشت وأ الساكت اهكرت نكلو ءاهتيضرفب
 لتق بني مل نإف «باتتسُيو قسفي لب رمي ال كلامو يعفاشلاو
 . امهريغو ىعفاشلاو كلام دنع ًادح

 : اهلضفو اهتيمهأو ةعامجلا-4
 ةالصلا ةعيبط يهو ةعامجلا يف ةضورفملا ةالصلا هللا بجوأ دقو

 . حيحصلا اهعضوو ‹مالسإلا يف ةعورشملا ةضورفملا
 : ىلاعت هللا لاق

 «ةرقبلا» 4( تيكا اوگرا )
 ىتح «ةديدش ةموادم هباحصأو ةي لوسرلا اهيلع مّواد كلذلو

 الو «برحلا يف الو ملسلا يف اهكرتي ملو «ةالصلا نم ءزج اهنأك
 ىلعراكنالاديدشۋگ لوسرلا ناك دقو «هيف تام يذلا هضرَم ىف

 .نيملسملا عم ةالصلا دهشي الو ةعامجلا نع بيغتي نم



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 : ةا هللا لوسر لاق دقف

 لاجر ىلإ فلاخأ مث «سانلاب يلصي ًالجر رمآ نأ ُتْمَمَع دقل)
 نم مزحب مهلاحر مهيلع نوقرحيف مهب رمآف ةعامجلا نع نوفلختي
 هيلع قفتم» (بطحلا

 ًافاعضأ (درفلا) ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص نأ امك

 : لاق كو هللا لوسر نعف
 (ةجرد نيرشعو عبسب (درفلا) ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص)

 «هيلع قفتم»
 : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاحيلف ًاملسم ًادغ هللا ىقلي نأ ّبحأ نم)
 ننس مكيبنل عرش ىلاعت هللا نإف ‹[دجاسملا يف] نهب ٍيداني ثيح

 مكلاحر يف متيلص مكنأ ولو .ىدهلا ننش نم نهّنإو .ىدهلا
 متکرت ولو «مكيبن ةنُس متكرتل فلختملا اذه يلصي امك [مكتويب]

 اب هللا لوسر دهع ىلع لجرلاب ىتؤي ناك هنإو . متللضل مكيبن ةنش
 يال هللا لوسر فلخ فصلا يف ماقب ىتح نيلجرلا نيب ىداهُي

 «ملسم هاور» [ءىكتي : ىداهُي



 مكحلاو ءاربلاو ءالولا

 ديحوتلا لوصأ ةفرعم لمكتسن  ةلسلسلا هذه يف ملسملا يخأ
 تاولمسلا تماق هبو بتكلا لزنأو لسرلا هللا لسرأ هلجأ نم يذلا

 لوألا ءاقللا ىف انّْمِلَعو ةايحلا هذه ىف هدوجو ةياغ وهو «ضرألاو

 «ناسنإلا ةايحل لماشلا ةدابعلا ىنعم انملعو هتدابعل انقلخ هللا نأ
 كرشلا ىنعم حضتاو هب رفكلا ةرورضو توغاطلا ىنعم انفرعو
 هللا قوقح لوأ ديحوتلا ناكرأ هللا نذإب انه عباتنو  هرهاظم ضعبو

 :ديبعلا ىلع

 : ناميإلا ىرع قثوأ هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا

 نمؤم رّوَصَنُي له .ديحوتلا ناكرأ نم نيكر نكر ءاربلاو ءالولا
 هلسُر بذكيو هبذكي نمو هءادعأ بحُي تقولا سفن يفو هللا بحي

 سفن يفو «هدبعيو هللا بحُي نمؤم روضي له ؟مهنم أربتي الو
 ؟مهرصني الو مهبحُي الو هللاب نينمؤملا هركي تقولا

 . ناميالا ةقيقح فرعي ال نمألإ اذه روصتي ال

 : ىلاعت هللا لاق

 ةآوُسَوَو هلأ دا نم توُذآوُي خا موو لاپ تومي اًمَق دج ال
 4 ٌبتريِسَع وأ زهتوخإ وأ مه ءا وأ ْمُهَءآَباَءاواَكحْوَلَو 2 ىرىس رس

 «۲۲ :ةلداجملا»



 : هناحبس لاقو

 نمو ضعب هآيلْوأ مهب آيل وأ رار دويل اودس ال اوُئَما ذل ابنتي #@ ¥

 (ةدئاملا» 4 بم ملم موقلأ ىِدَهتاَل هللا نإ م NIE و

 : ىلاعتو كرابت لاقو
 ےس

 اورم اَذِإ معوق شتم ف س هوسا وسا کل تناك دف

 ُاََصَمْلاَو ةو دلا کہو انب ادبو کپ ارك هللا نود نم تودیع امو منم
 £4 :ةنحتمملا)» م دو هللا ونموت ی ادا

 حصنلاو ةعباتملاو ةعاطلاو ةرصتلاو بحلا :ءالّولا ىنعمو

 ةدوملا راهظإ كلذ مزلتسيو حالصإلاب رومألا يلوتو ةقادصلاو
 ءاربلاو «كلذ وحنو رارسألا ىلع مهنامئتساو مهيلاوت نمب هبشتلاو

 زوجي الو «نينمؤملل نوكت نأ بجي رومألا هذه لكف كلذ سكع

 . نيرفاكلل نوكت نأ

 ةيار الإ ةيار ىلع اوعمتجي نأ هدابعل ضري مل هللا نأ يحخأ اي ملعاو
 نيب قرف ال ‹ يقش رفاك امإو «يقت نمؤم امإ سانلاف « نيدلاو ةديقعلا

 يواعدلا لك امأو «ىوقتلاب الإ «دوسأو ضيبأو «يمجعو يبرع
 ىلإ وأ .ةدحاو ةليبق ىلإ مهئامتناك سانلا اهل بصعتي يتلا ىرخألا

 بحي ناسنإلا ريصي ثيحب .ةدحاو ةيموق ىلإ وأ ءدحاو نطو

 لاق «ةيلهاجلا ىوعد نم اهنإف ءاهيلع ءانب يداعيو يلاويو ضغبيو
 : نورجاهملا لاقف راصنألاو نيرجاهملا ضعب رجاشت امل ةي يبنلا



 نيدلا نم ةمهم تامولعم ەھ

 .راصناللاي :راصنألا لاقو «نيرجاهمللاي

 : ياب هللا لوسر لاق

 «هيلع قفتم» (ةنتنُم اهنإف اهوعد مكر هظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعّدبأ)
 ام ىلع بزحتلا ناك اذإ فيكف «ءامسألا فرشأ ىف اذه ناك اذإف

 ناك اذإ فيكف «نيعم صخش ديلقت ىلع لب «فرش هيف سيل
 ةيعويشلاو ةيناملعلاك مالسإلا ضقانت ءىدابم ىلع عامتجالا

 . ؟ابرغو ًاقرش ًاراسيو انيمي ةيعضولا ءىدابملا رئاسو ةينوساملاو

 «ملقلا» <( درک تک كلام( دیرین یتا لمَ »
 يف كتقادصو كتدومو كئامتناو كضغبو كبح يخأ اي مجارف

 . كبر باتك رون

 ہو وكلا ويو وَلا وشيق لا انماء ناو ملوش ھما کیلو ا
 ا ر اا ا © نوعكر

 «ةدئاملا»



 ير ىك

 < ەم وهه ىه نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 4 هلل الإ مكحلا نإ»

 اذه سيلف عيرشتلاو مكحلاب هللا دارفإ ديحوتلا ةديقع لوصأ نمو

 : ىراصنلاو دوهيلا نع ىلاعت هللا لاق «بعش وأ ةفئاط وأ درفل قحلا

 َميِسَمْلاَو هلا نود ن ابابا مهر مهَراَسبَحأ اًوُدَضَا »
 031 :ةبوتلا» دج واهل اَوُدُشمَي راموس

 : ليق  مهومتمبت ومتعبتاف لالحلا مكيلع اومرحُبو مارحلا مكل اولحُب ملأ)

 «هدهاوشب ينابلألا هنّسح» (مهتدابع كلتف : لاق ىلب

 «یرردا» ذل بالام ا تيم اوس نه ¥

 : ميظعل | للاب كرشأ دقف دقف هللا مكح ريغب مهنالماعم

 «ةدئاملا» نويَ موقلام امك هلأ نمسح ْنَمَو نوع لهل حقآ »

 ةيعضولا ¿ نيناوقلا ىلإ ماكحتي ال نأ ملسم لك ىلع بجاولاو

 نم هريغ نيبو هب عازن لك يف هللا مكح لبق نأو ةعيرشلل ةفلاخملا

 4 ف ےھت رىم اے ىك 2 قع تمام ا یو کک

 «ءاسنلا» ايلاز تبقا ارح میشن ناد جب



 نيدلا نم ةمهم تامولعم 6

 «اهب هوعداف ىنسخلا ءامسألا هللو»

 هتافصوهئامسأ ةفرعمبك لذو «هالومو هبر ةفرعمدبعلا ىلع ب جاو لوأ

 ريغ نم هتنس يفي هل وسر اهب هفصو وأ « هباتك يف هسفن اهب فصو يتلا

 ةيفيكلا روصت يف لقعلل لاخدإ ريغ نم كلذكو «ليوأت الو «فيرحت
 : هسفن فصو امك وهف تاقولخملاب ليثمتلاو هيبشتلا ةلواحموأ

 ؛ىررشلا 4( لا عيبا وهو َن وینی نإ

 ءامسألا هذهب هل دبعتلاب هناحبس هلل ةفصو مسا لك قوقحب مايقلا مث

 ديجملا ميظعلا هللا ءامسأف ءاهب بلقلا رثأتو اهب هئاعدو تافصلاو

 ىوتسا شرعلا ىلعهدابعق وف هنأو ماركإلاو لالجلا وذلاعتملا ربكتملا

 هيلإالإهنمأجلمال هنأو «ةبهرو هنمآفوخوالالجإو هلا ميظعت بلقلا المت
 يف هلل ةبقارم بلقلا ألمت ديهشلا ميلعلا ريصبلا عيمسلا ريبخلا ءامسأو

 قازرلا داوجلا ميركلا ُرَبلا ميحرلا نمحرلا ءامسأو تانكسلاو تاكرحلا

 .ًاركشوهلأدمحو هتمحرو هقزر يف عمطو هيلإاقوشو هل ةبحم بلقلا المت
 : هلل ةيدوبع دادزا هتافصو هللا ءامسأب ةفرعم ناسنالادادزااملكو

 اهاصحأ ْنَم ًادحاو الإ ةئم امسا نيعستو ةعست هلل نإ) : كي يبنلا لاق
 «يراخبلا هاور» [اهقوقحب ماقو اهظفح :اهاصحأ] (ةنجلا لخد

 . ةداعسلا بابسأ مظعأ نم وهف «بابلا اذه تحتفف يخأ تمقالهف



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 س١ :

 : اج

 : ۲س

 : ى

 هرشو هريخ ردقلاب نمؤن فيك

 هيف ملعتن ديحوتلاو ناميإلا لوصأ عم انؤاقل روطسلا هذه يف

 تادابعلا نم ةدابع لبقت ال ناميإلا لوصأ نم نيميظع نيلصأ

 : رخآلا مويلاو ءردقلاو ءاضقلا :امهب ىتأ نمم الإ

 ؟ردقلاب نمؤن فيك

 مل كأطخأ ام نأو «كئطخُيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت نأ

 نأ ىلع اوعمتجا ول آعيمج قلخلا نأ نقوت نأو ‹ كّبيصيل نكي
 ولو «كل هللا هبتك دق ٍءيشب الإ كوفني مل ءيشب كوعفني
 هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا

 امنأب نمؤت نأو .فحصلا تّمَجو مالقألا تعفُر ‹ كيلع هللا
 نم نوكلا يف ام لك نأو نكي مل اشي مل امو ناك هللا ءاش
 امنإ ةيصعمو ةعاطو رشو ريخو تومو ةايحو نوكسو ةكرح

 كلذ نم ءيش نكي مل هتمكحو هملعو هتئيشمو هللا ريدقتب وه
 . لجو زع هنماثبع الو كلذ نع ىلاعتو هناحبس هيلع ًارهق
 : ىلاعت هل وق ىنعم ام

 ‹31 :دمحما 4َندّصلاَو كىم َيِرِهحمْلا راب ىحمُكََوَُبَسَو 8
 ؟هدوجو لبق كلذ ملعي هللا نكي ملأ

 نأ لبق نولماع قلخلا ام َمِلع «ميلع ءيش لكب هللاف لب



 نيدلا نم ةميھ تامولعم هه

 أ

 هع با

 : اح

 ظوفحملا حوللا يف كلذ بتكو ‹ مهقلخي

 : ىلاعت لاق امك
 «قالطلا» Oss} ىس کپ طاحأ دق هنآ ناو
 او رل ف امیر رات يتلا خواتم کور #3

 لَو ٍضْرْلا تكل يف ٍوَبَح الَواَهُمَلَمي الإ ٍةَقَرَو نم طقه اَمَو
 «ماعنألا» € نيم بتك یف ال ىمي الو بطر

 : يع ىبنلا لاقو

 :لاق ؟بتكأ ام :لاقف «بتكا :لاقف ءملقلا هللا قلخ ام لوأ)

 «ينابلألا هححصو دمحأ هاور» (ةمايقلا موي ىلإ نئاك وهام بتكا

 مهبساحيال وهف «دابعلا ملظيال هتمكحو هناحبس هِلَدَع نم نكلو

 اهقلخ يتلا مهتدارإب مُهاهولمع لامعأ نم مهنم ردصام ىلعألإ

 درجم ىلعال «مهنم ردص امب هملعب الإ مهبساحي الف ءمهل هللا
 : ةيآلا ىنعمف «ظوفحملا حوللا يف ةباتكلاو «قباسلا ملعلا

 نيرباصلا نيدهاجملا ملعيل مه ربتخي يأ  هدابع ىلتېي هللا نأ

 . كلذ لبق هملعدق ناك نإو هيلع مهبساحي ًاملع-_ نيقفانملا نم

 ؟رّيخم مأ رسم ناسنإلا له :

 ةيرايتخالا هلاعفأ يف ناسنإلاف ءهلصأ نم أطخ لاؤسلا اذه

 ال رايتخاو ةردق هل - رشلاو ةيصعملاو ءريخلاو ةعاطلاك

 تبثأو ءهسفن يف كلذب رعشي ناسنإ لك نأل ءدناعُم الإ هركني



 نيملسملا نم.ريثك اهملعي ال

 :ۇ ج

 سەت

 : لاقف نآرقلا يف كلذ هللا

 439 : فهكلا» چ کل اس سو نيل اس نمم

 [رييختلل ال ديدهتلل رمألا اذه]

 ةديقم يه لب ‹دودح الب ةقلطم تسيل ةئيشملا هذه نكلو

 ةردقلا هل قلخو ‹ ناسنإلا قلخ يذلا وه هللا نأل ؛ هللا ةئيشمب

 : هناحبس لاق امك ةدارإلاو

 8٠« :ناسنإلا» ا كام نأ لِ واک امو ¥

 الب روبجم وأ رِّيَسُم هنأو هتدارإ ءاغلإ ىنعي ال دييقتلا اذهو

 هركُجلاك هتدارإ َدَقَف ًادحأ هللا بساحي ال لب «رايتخا
 نم دابعلا ىلع يرجت هللا ةئيشم نكلو ءمئانلاو نونجملاو

 قلاخو مهقلاخ هللاو «مهتردقو مهسفنأب مه م هنولمعي ام لالخ

 . مهلاعفأو مهتدارإو مهتردق

 ىلإ باذجنالاو بلقلا ضبنك ةيرايتخالا ريغ لاعفألا امأ

 . رايتخا الو اهيلع هل ةردق ال دبعلا نأ فالخ الف اثم ضرألا

 ىذلا وهو ءرشلاو ريخلا دوحو ءاش ىذلا وه هللا ناك اذإ :

 ؟ْئَصْعَُي نأ بحُّيو رشلا نع ىضري لهف امهقلخ
 مهل يضر لب «رفكلا هدابعل ىضري الو .داسفلا بحي ال هللا

 ‹ نينسحملاو نيقتملاو نينمؤملا بحي وهو نيد مالسإلا
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 ذيفنتل ةعبات ىضرلاو ةبحملاف ‹ نيقسافلا موقلا نع ىضري الو

 ىف ةئيشملا درجمل ال - هلسر ىلع لزنُملا ىعرشلا هللا رمأ

 يذلا وه كلذكو .هبحُي الو سيلبإ قلخ هللاف_ ءىشلا دوجو

 قلخ هنكلو «هب هدابع ُرمأي الو ءهنع ىضري الو رشلا قلخ

 "ˆ 44 ەزت ر لتنال : ميكحلا ميلعلا وهف اهملعي مكحل
 .هتمكحو هللا ملعب ةطاحإلا نع نوزجعي دابعلا نآل

 فيكو ؟لمعلا ةدئاف امف ًابوتكمو ًارَّدقُم ءىش لك ناك اذإ :
 ؟هقلخو هبتك يذلا وه رمأ ىلع ةاصعلا هللا بذعي

 «هيلع قفتم» ٠ (هل قلُخ امل رسم لكفاولمعا)
 ةيصعملا نم اهبابسأب ةطبترم هللا امهقلخ ةداعسلاو ةواقشلاف
 دحأ ريصي الف «بابسألا نع ةدّرجم اهقلخي ملو .ةعاطلاو

 ًءازج ةنجلا نونمؤملا لخديو ‹رانلا لهأ لمعب لإ رانلا ىلإ

 هللا ةئيشمب ناك نإو لمعلاف قبس امكو «نولمعي اوناك امب
 وهو هئاقشوأ هتداعس ببس وهو «ناسنإلل رودقم وهف هتردقو
 . دبعلا ةئيشمب نوكي
 «£ * : تلصقا 4( دب صب َنوُلمَمَتاَمِب† مَذإ متتشام ولما »

 نإو مه مهلمع ىلع هدابع نم باذعلا قحتسي نم بذعي هللاو
 : هب مهرمأي مل وهف هبتک وه ناك



 «۲۸ : فارعألا» 4مم ف لأ ل هلا شال

 امنإو .دابعلا اهملعي ال ظوفحملا حوللا يف ةباتكلا نأ امك

 مهدنعو «مارحلاو لالحلاو ‹ يهنلاو رمألا : هللا عرش نوملعي

 : نيلئاقلا نيكرشملا ىلع هللا در اذلو «رايتخالاو لقعلا

 « 1 54 : ماعنألا» 4کرا اما ءاَسَوَل 9
 : هلوقب

 َنِإَوَنَظلأ ال توب نإ آنآ وجرح وني مُڪ دنع له لال
 «ماعنألا» 463 وص اإ ر تأ

 ؟؟نيلسرملا متبجأ اذام نع نوكي ةمايقلا موي لاؤسلاو

 (؟؟نولمعت متنك اذامو)

 . ظوفحملا حوللا يف مكيلع بتك اذام نعال
 : لوقيو تابجاولا كرتيو تامرحملا لعفي نم مكخام :

 . (ينادهل ينيدهي نأ هللادارأ ول)

 4ىتيوغأ ابر » : هبرل لاق يذلا سيلبإ عابتأ نم اذه :
 . ةجحلا هذه هعفنت ملف سيلبإ ردقلاب جتحا نم لوأف

 : الاقف ءاوحو مدآ امأو

 ار سود 2 ال “ˆ< لس ` مى کک س
 نم نن انمحترتو انل رفعت ر نإو انسفن 2 افضل انماظ اير #

 «فارعألا» 9 َنيِرسَحْلا

 أئيش سانلا ملظي ال هللا نإف نوكت نأ ديرت نّم عم كسفنل رتخاف
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 ؟ردقلاب نمؤي مل نم مکحام :۷س

 تام ولو ءردّقلاب.نمؤي ىتح هنم لبق ام ابهذ دُحَأ لثم قفنأ ول : الج
 ءةفيذحو َىِبَأ ىور اذكه «رانلا لهأ نم ناكل كلذ ريغ ىلع

 : لاق لب يبنلا نع مهنعهللا يضر تباث نيديزو «دوعسم نباو

 ىتح كنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف ًابهذ ٍرُحَأ لثم تقفن ولو . .)
 ,كئطخُيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتف ءرّدقلاب نمؤت
 (راتلا تلخدل اذه ريغ ىلع تم ولو ‹ كبيصيل نكي مل كأطخأ

 «هريغو دمحأ هاور حيحص»

 : ىلاعت لاقو

 ءْ لک اإ € رس ىم أوفوذ مهجوُجُ لع راَّنلا ىف وحس مب »
 «رمقلا» 7207 رل -

 ؟عوضوملا اذه يفأرقن نيأ :

 لوبقلا جراعمو «يرئازجلا ركب يبأل ردقلاو ءاضقلا باتك يف :

 ةيطساولا ةديقعلاو «ميقلا نبال ليلعلا ءافشو ‹ ىمكح دمحأل

 . فلؤملل ناميإلاو مالسإلا ناكرأو «ةيميت نبال



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
7” 

 ¶ريعّسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف¥

 ةثالثلا ةلئسألا ىلع ةبوجألا رخآو فاطملا ةياهن هذه

 يذلا ةمايقلا موي ميظعلا مويلا اذهف O} نهنملا كير ل نو ¥

 تامالع هقبست نكل هللا الإ هتقو ملعي ال ةنس فلأ نوسمخ هرادقم

 مالسلا هيلع ميرم نب حيسملا لوزنو «لاجدلا حيسملا روهظك ىربك

 جوجأمو جوجأي جورخو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا رسكيو «هلتقيل
 نم سانلا موقي ىربكلا تامالعلا هذه دعبف «نآرقلا يف هللا ركذ امك

 رح يف ًاعيمج قلخلا هللا ٌرْشحيو ءاهيف ميعن وأ باذع دعب مهروبق

 بسح «ًاديدش ًاقرع سانلا قرعيف ليم ردق سوؤرلا نم ةيناد سمش
 ةريغصلا ىلع هدابع هللا بساحيف «ىرخأ ةميظع لاوهأ يف مهلامعأ
 طارص ىلع سانلا ميو ‹ةرذ لاقثم عيضُي ال لدع نازيمب ةريبكلاو

 ٌفيطاطخ هيلع < .فيسلا نم ٌدَحَأو ةرعشلا نم قدأ منهج ٍرهَظ ىلع

 سودكمو .وجني مث شودخمو ‹ملسم حانف .مهلامعأب سانلا ذخأت

 : يهتنت ال ةيدبأ ةايح يف نيقيرف ىلإ سانلا زيمتيو ‹ منهج ران يف

 هبتكو هتكئالمو هللاب نما نمف .ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف
 مە“ ةنجلا لهأ ءادعسلا مهف مهعبتاو هلسرو

 مَع فا € َنِِبَمْم ر رم لع( يلا تلج ف ورک مغ کرک
 ع ل ك ى ا ديرك وَ اصيب 9 نیک یت يأ
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 تافاصلا # نوک 1 صب ناک ل نوع ع فرط ٹو ُعَرِعَو ا روك

 ر مهمی ا لاو مهو ريرح اهيف مسام

 «ةمايقلا» €( هَرِظ ۲ار لإ 3€ هضمي خو .  ميركلا هللا هجو ىلإ

 ارل كو ا اک ا اوب ا

 ءان مهُماعط ًادبأ اهيف نيدلاخ رانلا لهأ ءايقشألا مهف_هيلع هللا مرحام

 : مهفصو يف ىلاعت هللا لاق : منهج نم مهؤاطغو مهشرف ميمح مهبا رشو
 مسوي قق ني بصي أ نت ر آي د ملل تملي اوردكح ااو |

 ربع نو عم مله( دول و ميول فام و رضب 69 ميل
 فَ الو اذوب هع بال محد ر ورگ يذلا

 ااف خرط ھو رڪ £ یز كتك ويدعم مقنع
 «رطاف» * لمَ ىْرَلا بعام لما اترا

 «فرخزلا» 4@ ذكم كك ل راع قل فاو ج
 ُبارَشْلأ تشب %8 ىِوْنَي ٍلْهَمْلاَك وام وافي او یغتس نإو -  د
 «فهكلا» : 50 اًققَترم تەاَسَو

 ىدحإ يف نكت نيقيرطلا دحأ كسفنل رتخاف ةياهنلا يخأ اي هذهف
 هللا ىح ديحوتلا . ةداعسلا راد حاتفم ةلسلسلا هذه يف كلانّيب دق «نيرادلا

 َتيًذَأ له « ةنسلاو باتكلابكسفنٌدزَو ءاهيف ةلأسم لك عجارف «ديبعلا ىلع
 يهو ةاجنلا ةملك يهف هللاالإهللإ ال ىقثولاةو رعلاب كسمتلاب كيلع هللا قح

 «ءاملعلا نم فيفل دادعإ» .دهشا مهللا انَّْلب له الأ : ةايحلا جاهنم
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 ةيمالسإلا ةريسملا نع فارحتنالا

 نأ لواحي يذلا لالضلاو رفكلا رايت ةوق نم مغرلا ىلع هنإف دعبو

 ىلعو ‹ءانفلاو عايضلا يواهم يف اهب يقليو ءهاصعب انتّمأ قوسي

 مهعيمجتو مهدهج ةثيدحلا ةيلهاجلا راصنأ ةلواحم نم مغرلا

 اوثتجيو ءاهتديقع نع ةقيرعلا ةيمالسإلا ةمألا هذه اوعطقيل مهدنج
 لمألا نم ًاقيفرو ‹رونلا نم ًاصيصب كانه نإف اهتايح نم اهمالسإ
 وبحي يذلا ديلولا رايتلا كاذ ىف ًالثمتم ثادحألل بقارملا هحملي

 جوهألا رايتلا كاذ ٌدصي يك قيرطلا سّملتيو ‹ةكرحلا لواحيو
 ءهراطخأو هراثآ نم دابعلاو دالبلا ذقتُيو هباقعأ ىلع هدريو ‹ رمدملا

 ةحتفتملا تارهزلاو «ةيدنلا معاربلا هذه َّالِإ بيبحلا رايتلا كاذ امو
 «ةايحلا ىلع هينيع حتف يذلا نمؤملا ملسملا بابشلا نم كانهو انه

 هيف اوكّرح نيذلا نيحلصملاو ةاعدلا ضعب تاحيص ىلع ظقيتساو
 لواحيو .ةّيبألا سفنلاو ةينيدلا ةفطاعلا هيف اوراثأو ةيمَحلاو ةريغلا

 نم اهوذقنيو ءرخأت لوط دعب ةمألاب اوضهني نأ بابشلا ءالؤه
 نيباّيه ريغ نوبأديو «نيصلخم نيداج نوعسيف «راطخألاو ءادعألا

 يف نولازي ام مهنأب نوأجافُي ام ناعرس مهنكلو ءنيلجَو الو

 مهعضوم ىلإ بّصن ةدشو ريس لوط دعب اوعجر دق مهنأو ‹ مهناكم
 «نونزحيو كلذل نوفسأيف ءهورداغو هنم اوقلطنا دق اوناك يذلا
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 نورخآ ديدج نم ىعسيو ةركلا ديعيو «دعقيف مهضعب سأييو

 .نولمعيو ءالؤه برجيو

 : نيرمأب ققحتي ةيمالسإلا ةريسملا حاجن نإ
 ةفرعمو هيلع فرعتلاب كلذو «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا :لوألا
 ىلإ انيدهي يك ًامئاد هوعدن نأ انل هللا عرش دقو .هداعبأو هدودح

 : انتالص راخ يفو انتالص يف ددرنامئاد نحنف ‹ ءويقتسملا طارصلا
 انك چ

 ربع هلع تصنأ سلا طر مۇسا طلا انها )

 "" 4 نيل اصلا الو مهل بوصعملا

 : الئاق ةيادهلا هبر لأسي ليللا نم موقي امدنع ةا موصعملا ناكو
 «ضرألاو تاومسلا رطاف ‹ ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا)

 هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ ‹ةداهشلاو بيغلا ملاع

 ءاشت نم يدهت كنإ كنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل يندها ‹ نوفلتخي
 (ملسم هاور) (ميقتسم طارص ىلإ

 . الامش وأ انيمي هنع ليملا مدعو ميقتسملا طارصلا اذه عابتا : يناثلا

 ولس نع مکی رف لبس اوعي اآو ویت ایک نم كير ادعو
 لِ هللا لوسر انل طخ) : لاق  هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو

 «هلامش نعو هنيمي نع اط وطخ طخ مث ‹ هللا ليبس اذه : لاق مث ءأطخ
 :ًارقو ‹ هیل ! وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع « لبس هذه :لاقو

 نع مكب قرف َلْبُشلآ اوعي الو ُب داق اّميِقَسَسُم ىطَرص اده ناو
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 ەە ىسى

 «يبهذلا هّرقأو هححصو مكاحلاو دمحأ هاور» (# لیس

 .ًاميقتسم ًاطارص ًالثم ىلاعت هللا برض) : ةي لاقف لاثمب اذه حضوو

 باوبألا ىلعو «ةحتفُم باوبأ امهيف نارو طارصلا ٌيتبنج ىلعو
 اولخدا سانلا اهيأ اي :لوقي عاد طارصلا باب ىلعو «ةاخرُم وتس
 درأ اذإف «طارصلا قوف نم وعدي عادو ءاوجوعتت : الو ًاعيمج طارصلا

 كنإف هحتفت ال كحيو : لاق باوبألا كلت نم ًائيش حتفي نأ ناسنإلا
 . ىلاعت هللا دودح ناروشلاو «مالسإلا طارصلاف ءهجلت هحتفت نإ

 طارصلا سأر ىلع يعادلا كلذو «ىلاعت هللا مراحم ةحتفملا باوبألاو
 (ملسم لك بلق يف هللا ظعاو قوف نم يعادلاو . هللا باتك ميقتسملا

 «ناعمس نب ساونلا ثيدح نم حيحص نسب مكاحلاو دمحأ هاور»

 نأ كلذ ءةبوعصلاو ةقشملا ةياغ يف ٌرمأ قيرطلا ىلع ةماقتسالاو

 نيطايشو تايرغملاب ةئيلم ايندلاو ءءوسلاب ةراّمأ ةيرشبلا سفنلا

 نيلماعلا فرحيو ةريسملا فرحي نأ لواحي كلذ لك «نجلاو سنإلا

 ولا بردلا نع اهب

 4١١7 :دوه) أ آنك ف قس َمَفَسساف ¥

 لهج نم امإ «نيلصألا نيذله لأ نم ىتاي ةر 1 فارحناف

 ىراصنلا ىتأ انه نمو ءلالضلا وه اذهو هب ملعلا مدعو طارصلا

 ىتاي نأ امإو «لهج ىلع هللا اودبع ذإ (نيلاضلا)ب هللا مهاّمس نيذلا
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 نيذلا دوهيلا لاح اذهو «هب ملعلا مم هعابتاو هيلع ةماقتسالا مدع نم
 (مهيلع بوضغملا) هللا مهاّمس كلذلو ؛هوعبتي الو قحلا نوفرعي

 ̀ هعامتاو قحلا ةفرعم وهف مهيلع هللا معن :أ نيذلا لاح امأو

 رع مهل ام تدصنأ سيلا طور يقيم أا رصدها »
 «ةحتافلا» 4 تلال لو ىَشعبوُضْتمْلا

 1 : ا هللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نع

 دادسلاو «قيرطلا كتياده ىدهلاب ركذاو ينْدَّدسو يندها مهللا لق)
 «ملسم هاور» [يبنلا اذه كئاعد لاح يف كلذ ركذت : ركذاو](مهسلا دادس

 يغبني يذلا ميقتسملا طارصلا نأ انيلع هللا ةمعن نم نإ : ةوخإلا اهيأ
 هللا باتك يف ظوفحم هدودح ٌةفورعم هُملاعم ٌةحضاو هكلسن نأ ان

 : ي لوسرلا لوقي : ةَ هلوسر ةنسو
 هللا باتك امهب متكسمت ام امهدعب اولضت نل نيئيش مكيف تكرت)

 «مكاحلا هاور حيحص» (ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو ‹ يّنْدُسو

 : لَك لوسرلا لوقل ًاقادصم نيكلاسلا نم ولخي نلو مل بردلا اذهو

 ىتح مهلذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازتال)
 «يذمرتلاو ملسم هاوراا (كلذك مهو هللا رمأ يتأي

 انيلط اذإف ءرودصلا يو بتكلا يف هميلاعت ةظوفحم ميقتسملا طارصلاف

 ىلإ لصنسو هتوقو هللا لوحب يدتهنس اننإف ميوقلا قيرطلا اذه يف ريسلا
 شارع لع ر

 ىس 4 ایس يَ ايف اوده َنيِذْلَاَو # : هللاءاشنإدوشنملا فدهلا



 لر
 یف ارو
 ىسى وز نیا ګا

THOS Ara. 

 هس كوتش نيملسملا نم ريثك اهملعي ا

 فارحنالا بابسأ نم

 : ةيمالسإ ريغ لوصأ دامتعا أ

 ىلع ركفلاو ةوعدلا لاجرو باكا نم ريثك دامتعا كلذ نمف
 .ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 : لاقف هنع يورن اميف تبثتلاب لَو لوسرلا انرمأ دقو
 «ملسم هاور» (نيبذاكلادحأ وهف بذك هنأ یری ثيدحب ينعش ٌدح نم)

 «دوادوبأ ءاور حيحص» (عمس ام لكب ثّدحُي نأ ًامثإ ءرملاب ىفك)

 . عمسام لكب لمعي نأ امثإ ءرملاب ىفك : هيلعو

 . ءاملعلا نيب فالخالب حوج رملا نظلا ديفي امنإ فيعضلا ثيدحلاف
 هّمذ دق لجو زع هللاو هب لمعلا زوجي لاقي فيكف كلذك ناك اذإو

 : هباتك نم ةيآ امريغ يف

 'مجتلا» 5)4 يل نم نبال نو نطل الإ ومي نإ ¥
 «هيلع قفتماا (ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلا و مكايإ)

 : ةديقعلا ءاسرإ يف يمالكلا يفسلفلا جهنملا دامتعا ب

 . ةيفسلف لوصأو ةيلقع تايرظن يمالكلا يفسلفلا جهنملا ةدمعو

 .لالدتسالاةقيرط يف ينآرقلا يناّبرلا جهنملا عم فلتخي جهنملا اذهو

 ةياغلاو «ةلاسرلاب ناميإلاو ىحولا هساسأ ىنآرقلا لالدتسالاف

 ةنمضتم هتدابعو ‹ هللا ةدابع ينآرقلا جهنملا اهيلإ وعدي يتلا
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 كلت يهف يفسلفلا جهنملا ةدمع امأ «هديحوتو هتفرعمل

 هذهو ءدئاقعلل الوصأ اهولعج ىتلا ةيلقعلا ةسيقألاو تايرظنلا

 كلاسلا عطقني دقو ءهيلإ ءاقترالا لهسي ال عو اهليبس ةلدألا

 . هدارم ىلإ لوصولا لبق
 ًاريثك اوّدرف َةَّنِّسلاو باتكلا ضفر ةلطابلا ةسيقألا تضتقا دقو
 نورقلا دعب تمل يتلا بتكلا رثكأو «تافصلاو ءامسألا نم

 . لازتالو «يفسلفلاو يمالكلا جهنملا اذه ىلع ريست اهلك ةثالثلا

 يف لاجر اهيلع جرختيو اذه انموي ىلإ سّردَت بتكلا هذه
 .ًاريبكأرثأ مهيف رثؤتف تاعماجلا

 : عدبلاب لاغتشالا ج

 : ا هللا لوسر لاق

 «يئاسنلا هاور حيحص» (رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو)
 هيلع قفتم» (دّر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم)

 ه : فلسلا ٌضعب لاق

 . (اهودبعتت الف هللا لوسر باحصأ اهدّبعتي مل ةدابع لك)

 : يبراحملا ةيطع نب ناسح لاقو

 ال مث اهلثم مهتنٌس نم هللا عزن الإ مهنيد يف ةعدب موق عدتبا ام)
 «يمرادلا هاورلا (ةمايقلا موي مهيلإ اهديعي

 «ىمرادلا هاور» (هغلبي مل ريخلل ديرم نم مك) :دوعسم نبا لاقو
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 . لعفلا حيحصتل يفكت ال اهدحو ةينلا نأ هانعم اذهف

 . عورشملاب ديقتلا كلذ ىلإ فاضي نأ دبال لب

 ؟ماه رمأ نيدلا يف تلخدأ يتلا عدبلا ةفرعم له : لئاق لوقيدقو

 . اهبانتجاب الإ هللا ىلإ برقتلا ملسملل متي ال هنأل معن : باوجلاو

 .رعشيال وهو عدبلا يف عقو ًالإو اهتفرعمب الإ كلذ نكمي الو

 هيف عقو كلذ فرعي ال نم نإف «هعاونأو كرشلا ةفرعم كلذ لثمو

 وه امب هللا ىلإ نوبرقتي نيذلا نيملسملا نم ريثك نم دهاشم وه امك
 :كرش

 ءانبو مهروبقب فاوطلاو مهب فلَحلا و نيحلاصلاو ءايلوألل رذنلاك

 . ملعلا لهأ دنع هكرش مولعم وه امم كلذ ريغو اهيلع دجاسملا
 لب ءطقف ةنسلا ةفرعم ىلع راصتقالا دبعتلا يف يفكي الف كلذل

 ناميإلا يف يفكي ال امك «عدبلا نم اهضقاني ام ةفرعم نم دال
 راشأ ةقيقحلا هذه ىلإو «تايكرشلا نم هضقاني ام ةفرعم نود ءديحوتلا

 : :هلوقبث هللا لوسر
 همدو هلام مرح ‹ هللا نود نم دبعب امب رفکو ‹ هللا الإ هللإ ال لاق نم)

 املسم هاآور) (هللا ىلع هباسحو

 كلذو «هاوسامب رفكلاهيلإمض لب ‹ديحوتلاب مالسلا هيلع فتكي ملف

 يف لوقلا كلذكو ءرعشي ال وهو هيف عقو ًالإو ءرفكلا ةفرعم مزلتسي

 : نيميظع نيلصأ ىلع ماق مالسإلا نأل كلذ «قرفالو ةعدبلاو ةنسلا
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 ١- هللا الإ دبعن ال نأ .

 ١- عرشامب الإ هدبعنال نأو .
 نمؤملا ةدابع ملَْسَتل «هنم دبال رمأ عدبلا ةفرعم نأ مدقت امم تبثف

 رشلا نم عدبلاف ‹ ىلاعت هلل صلاخلا دبعتلا يفانت يتلا عدبلا نم

 :رعاشلا لوق دح ىلع هبانتجال لب «هنايتإل ال هتفرعم بجي يذلا

 هيف عقي ريخلا نم رشا فرعي ال نمو
 ةنسلا نم ئقتسم ىنعملا اذهو :

 ناميلا نب ةفيذح لاق دقف :

 ٌيِشلا نع هلأسأ تنكو ريخلا نع ةي هللا لوسر نولأسي سانلا ناك)

 رشو ةيلهاج يف انك انإ ‹ هللا لوسراي : تلقف . ينكردُي نأ ةفاخم ‹

 معن :لاق ؟رش نم ريخلا اذه دعب لهف ‹ ريخلا اذهب هللا انءاجف .

 تلق . نخد هيفو معن : لاق ؟ريخ نم رشلا كلذ دعب له : تلق :

 «يبده ريغب نودتهيو يتنس ريغب نونتسي موق :لاق ؟هنَخَد امو
 معن :لاق ؟رش نم ريخلا دعب له :تلقف .ركتُتو مهنم فرعت
 هيلع قفتم» (اهيف هوفذق اهيلإ مهباجأ نم منهج باوبأ ىلع ةاعد

 ةءاملعلا نم فيفل دادعإا [فالتخاو داسف : نخد]
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 ايندلا يف باذعلا عوقو بابسأ
 : ناحتمالاو ةنتفلا_١

 : ىلاعت هللا لاق

 2€ نوفي ال مهو اسكما اولو نأ اركب نأ سالا بييحأ 2 ملا»
 َدَمَلعَتلَو ًاوُفَدَص بلا 4 هن نعي مهله نم نَا انسه دقو

 «توبكنعلا)» 4 َنيِبْدكْل

 .ناميإلا ردق ىلع هتّدش يف ناحتمالا اذه يتأيو

 سانلا حا : اي هللا لوسرل تلق : لاق  هنع هللا يضر دعس نع

 «لثمألاف لثمألا مث ءءايبنألا ءالب سانلا دشأ) :لاق ؟ءالب دشأ

 . ەۋالب ٌدتشا «ًاباص هنيد ناك نإف «هنید بسح ىلع لجرلا ىلتبُي
 دبعلاب ءالبلا حربي امف «هنيد بسح ىلع يلتبا ةقر هنيد يف ناك نإو
 «يذمرتلا هاور حيحص» (ةئيطخ هيلعام ضرألا ىلع يشمي هك رتي ىتح

 : دای هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر ديزي نب هللادبع نع

 «حيحص دنسب يناربطلا ءاور» (اهايند يف ةمألا هذه باذع هللا لعج)
 : تاجردلا عفرو بونذلا ريفكت ١

 : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 ‹نزح الو وه الو ‹بصو الو ‹بٌصن نم ملسملا بيصُي ام)

 نم اهب هللا رّمك الإ ءاهكاشُي ةكوشلا ىتح .مغ الو .ێذأ الو
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 «هيلع قفتم» [ضرملا :بصتولا «بعتلا :بّصنلا] (هاياطخ

 اذإ ةرخألا يف هتجرد ُعفرتف ةبيصملا ¿ نمؤملا بيصت دقف كلذكو

 : بّستحاو رّبص
 : لِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 هللا لازيالف ‹ لمعب اهغلبي امف هللا دنع ةلزنملا هل نوكيل لجرلا نإ)
 «حيحص ٍدنسب مكاحلاو نابح نبا هاور» (اهايإ هغلبي ىتح هرکی امي هیلي

 : هبيصي ضرمب دبع بونذ هللا رفكُي دقف ضرملا بابلا اذه نمو

 : لاق ل يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 (ديدحلا ثبخةيكلا صلخُيامك بونذلا نمهصلخأ نمؤملا ىكتشااذإ)

 (حيحتص دنسب طسوألا يف يناربطلاو نابح نباو بدألا يف يراخبلا هاور»

 نأ ًانميت ضيرملل روهطلاب وعدن نأ ب هللا لوسر انملع كلذل
 . هبونذ نم هللا هرهطُي

 باب نم وه امنإ حلاصلا دبعلل ايندلا يف ةبوقعلا ليجعتف نذإ
 باذع نأل ؛قيرطلا نع فرحني وأ طنقي الأ هيلعف دبعلا كلذل ريخلا
 هرثكأ نأ الإ هتَّدش تناك امهم ايندلا باذع امنيب ىقبأو دشأ ةرخآلا

 . ةرتف دعب لوزي
 : أك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا یضر سنأ نع

 هدبعب دارأ اذإو ءايندلا يف ةبوقعلا هل لّجع ريخلا هديعب هللا دارأ اذإ)

 « يذمرتلا هاور حيحص» (ةمايقلامويهب يفاوي ىتحهبنذب هنعكسمأ ءرشلا
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 ع —

 ايندلا باذع نم جذامنو ةلثمأ

 : ةيركسعلا مئازهلا ثروت يصاعملا-1

 عا
¥ - 0 

 : ىلاعت هللا لاق :

 اَذِإ َّوَح هندي مُهَنوُسْحَت ْذِإ ,هَدْعوُهسا میدم دقو
 ج ‡ ر سس 2 2 7
 ان كنا ام رب اق مُتَصَصَعَو رضألا يف مرستو مف

 دير نمڪ نوو ايدل ديرب ن : مكحنمو ت کل ا
 س ج اَضَح دَر کيي منع ڪک -

 لع ب ولت الو تودو دا4 © َنيِيِمْؤُمْلا َلَع رش
 رَ ام ميتا كسَرْخُأ ف مڪو ع وسا صَل
 هار کسا أ اَم الو متا ام لع اورد الْيَحِ
 «نارمع لآ» 401 َنوُلَمَساَمِي ْرْيبَح -

 نينمؤملا حلاصلرودتةكرعملا ىحَّر تناك فيك ت ايالا فصتاذكه

 يأ ايندلا ديري ناك نم مهنم نأل لوسرلا اوصعو اوعزانت ىتح
 . ةيصعملا هذهل ءازجك ةميزهلاب اونم مهنأ ةجيتنلا تناكف مئانغلا

 مهتبجعأ امل نيملسملا ضعب رورغلا باصأ نينُح ةوزغ يفو
 .ًاضيأ ةميزهلا مهب تقحلف ىرخأأ ةيصعم هذهو مهَُرْتك

 : ةوزغلا هذه فصو يف ىلاعت لوقيو

 ڪتا ٌدِإ ناسخ موو مرڪ يطاوم ف ها مڪ رص صندل ¥

1 ¥ 

 اى Ê ام
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  شلا مڪر تاو اس ڪک نت د اک مڪر تگ
 «ةبوتلا» 9(4 ترم دلو م تحيا

 هناحبس هلدبتسي دق نيملسملل هللا رصن نأب قبس امم انل نيبتي

 ٌريدج وه اممو «هرمأ اوفلاخو اوّصع اذإ ةميزهلاب ىلاعتو
 كلذ ىف نيملسملا فوفص نأ ةقباسلا صصقلا يف ةظحالملاب

 لإ ضرألا هجو ىلع مانألا ريخو ةا لوسرلا مضت تناك تقولا
 ‹ مقي نأ ميوقتو ريذحت نم هيف امو هللا باقع عنمي مل اذه نأ

 كرتو ابرلا ذخأو ثبخلا رثك دقو مويلا نيملسملا فوفصب فيكف
 .داسفلا نم اهل رصح ال ناولأ ترهظو داهجلا

 : ةيصعملا يف يدامتلا نم ريذحتلا-۲

 دبعلل ىلاعت هللا نم تاهيبنتو تاراشإ ةباثمب ايندلا بئاصم يتأت

 ناوألا تاوف لبق عوجرلا هيلع بجيو ةيصعم يف قراغ هنأ ىلإ

 : ىلاعت لاق امك

 هَل ٍرْكَأْلا ِباَدَمْلا تود ٌنَدَأْلا ٍباَدَعْلا رم مُهَنَقيِدْنَلَو»
 «ةدجسلا) ش 48 جت

 : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر بعك نب َيِبَأ نع
 * لاق * ركل ِباَذعْلا نود قدا ِباَذعْلا ترم هَ مُهَنَميْذَت ذلو #

 «ملسم هاور» (ايندلا بئاصم)

 ايندلا باذع عوقوب ردجأ بونذلا ضعب نأ ةي لوسرلا انربخأو
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 يف ةبوقعلا هبحاصل ىلاعت هللا لجعُي نأ ردجأ بنذ نم ام) :لاقف
 .ةنايخلاو «محرلا ةعيطق نم .ةرخألا يف هل هرخدَي ام عم ءايندلا

 لهأ نإ ىتح ‹محرلا ةلصل ًاباوث ةعاطلا لجعأ نإو «بذكلاو

 اذإ | ءمهددع رثكيو ‹ مهلاومأ ومنتف :تف ءةرحف نونوكيل تيبلا

 «ةركب يبأ ثيدح نم حيحص دنسب يناربطلا هاور» (اولصاوت

 : لك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 .عرزلاب متيضرو «رقبلا بانذأ متذخأو «ةنيعلاب متعيابت اذإ)
 ىلإ اوعجرت ىتح هعزني ال الذ مكيلع هللا طّلس داهجلا متكرتو

 «حيحص دنسب دوادوبأ هاور» (مكنيد

 «يرتشملل هملسُيو «لجؤم نمثب هريغ نم اًئيش لجرلا عيبي نأ : ةنيعلا]

 . [ًأدقن هعفدي ردقلا كلذ نم لقأ نمثب نمثلا ضبق لبق هنم هيرتشي مث

 : معنلا ليزُتو تاريخلا بهذُت يصاعملا -*
 : ىلاعت هللا لاق

 ١١( : دعرلا» شنب ام ارحب وح روَقِياَم رعب الە دا کب و

 : ىلاعت هللا لاق
 هل @ رو و ياس عض هع عل ر ا 1-4 ےک ا

 ¶ مهيسفنأي ام اوري ىح موف لع اَهَمَصنأ معن ارم كي مل هنآ تاب كل ۾
 «ه۴۳ :لافنألا»

 اولّدب اذإ الإ اهايإ مهبلسي الو موق نع هتمعن ليزي ال ىلاعت هللاف
 هنأ ةيعامتجالا هللا ننس هذهو «ةحيبق لاوحأب ةليمجلا مهلاوحأ
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 اوبكترا اذإ الإ ةزعو نمأو «ةمعنو ةيفاع نم موقب ام لدبي ال ىلاعت
 `. فهكلا ةروس يف نيتنجلا بحاص ةصق يف ثدح امك يصاعملا

 ال يصاعملا مغر ايندلا ةبوقع نم ةاجنلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 : ثيدحلا ىف ءاج امك «هنارفغو هللا ىضر ىنعت

 وه امنإف بحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا ىطعي هللا تيأر اذإ)

 7 ر "ا ر ̀ الت مث جاردتسا

 اَذِإ ىح نوش لڪ باوبأ هيلع انحتف وب اورد ام اوُسُناَمَلَف ¥

 «اعنألا» «4@ درشم مهاد دَتْمب مُهَكَذَمَل وأ آمي وح
 «رماع نب ةبقع ثيدح نم نسح دنسب يناربطلاو دمحأ هاور»

 هيلع سانلا ءانثب نوتفم ّبّرو «ملعي ال وهو هيلع هللا رتسب رورغم

 :لوقي مهضعب ناك دعاوقلا هذهل فلسلا مهف ىلع ءانبو

 (يتأرماو يتباد قلخ يف كلذ دجأف هللا يصعأل ينإ)

 : بولقلا ىلع متخلا-4

 : فلسلا ضعب لاق

 اهدنع فقي نأ ملسم لكب ردجي ةميظع ةدعاق دعُي اذه مهلوقو

 ىلع ةبترتملا ةيويندلا راثآلا مظعأ نم نأ كش الو ءاهربدتيو
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 ıu) ہہ

 تائيسلا حارتجا ىلع ءىطخملا سفن دوعتت نأ يه يصاعملا

 .ًاركنم ركنيالوًافورعم فرعيال حبصي ىتح ىرخألا ولت ةدحاولا
 : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 عزن وه نإف «ءادوس ةتكن هبلق يف تمكن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ)
 . هبلق ىلع ولعت ىتح اهيف َديِز داع نإو ‹ هبلق لقَص باتو رفغتساو
 : ىلاعت هللا ركذ يذلا نارلا وهو

 ` «نيففطملا» 463 ىيا ا مہیا لعد لب وک ¥
 ؛حيحص دنسب نابح نباو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور»

 : هللا همحر كرابملا نب هللادبع لاقو

 اهثامدإ للا ثروي دقو بولقلا تیمث بونذلا تيأر

 اهنايصع كسفنل ريخو بولقلا ةايح بونذلا كرتو
 اهنابهُرو ءوس ٌرابحأو كولملا الإ َنيِدلا دسفأ لهو
 : لوقيف ةَ ل وسرلا هبرضي بونذلا دحأل لاثم اذهو

 . مهبولق ىلع هللا نَمِتْخَيِل وأ «تاعمُجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل)
 «ملسمههاور»  [اهكرت :تاعمجلا مهعدو1 (نيلفاغلا نم ننوكيل مث

 : : ءاعدلادر-ە

 هناحبس هللا ةباجتسا يهو ةميظع ةمعن ىلع عيطملا دبعلا لصحي
 : ةا ل وسر لاقامكةرخآلاوأايندلارومأ نمار مأهلأس اذإ هئاعدل

 امهّدري نأ هيدي هيلإ لجرلا عفر اذإ يحتسي ءميرك يح هللا نإ)



 «حيحص دنسب يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هاور» (نيتبئاخ ارفض

 لاط امهم هئاجرل باجتسُي الف يصاعلا اهمرحُب ىرخأ ةمعن يهو

 .: ةا هللا لوسر لوقل كلذو هؤاعد

 نم ءاعد لبقي ال هللا نأ اوملعاو ةباجإلاب نونقوم متنأو هللا اوعدا)

 «نسح دنسب مكاحلاو يذمرتلا هاور» (هال لفاغ بلق

 : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو

 وأ ركنملا نع نّوهنتلو فورعملاب نرُمأتل هديب يسفن يذلاو)
 بيجتسي الف هنغدتل مث هدنع نم ًاباقع مكيلع ثعبي نأ هللا نكشويل
 «نسح دنسب يذمرتلاو دمحأ هاور» (مكل

 : ةحيضفلا-"6

 : كك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 اوذؤت ال !هبلق يف ناميإلا لخدي ملو هناسلب ملسأ نم رشعم اي)
 ةروع عّبتت نم هنإف .مهتاروعاوعبتت الو .مهورّيمت الد .نيملسملا

 ولو هحضفي هنروع هللا عبتت نمو «هتروع هللا عّبتتي د ‹ ملسملا هيخأ

 («حيحص دنسب يذمرتلا هاور» (هلحر فوج يف

 : ةئبوألاو ضارمألا-7

 `: ياك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع

 (رثكأ هنع هللا عفدي امو «بنذب الإ نيعالو قرع جلتخا ام)

 «حيحص دنسب يسدقملا ءايضلاو طسوألا يف يناربطلا هاور»



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
uuس( و)  

 هنكلو ىفاعُم دحأ يقب امل ضرملاب بنذملا هللا بقاع ول يأ)
 .(ريثكلا رفغيو عفدي هناحبس

 : لدحلا نایتإ ^

 :# للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 «دمحأ هاور نسح» (لدحلااوت وأ لإ . هیلعا وناك ّىدُهدعب موق لضام) ه

 : فالخلا-4

 : و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 (امهدحأ هثدحُي بنذب لإ امهنيب قي هللا ىف نانثا ًداوت ام)
 «حيحص دنسب درفملا بدألا يف يراخبلا هاور» ١

 ةنسلا وأ ةدابعلا نم تايئزجلا ضعب نأ سانلا ضعب نظي دقو

 «ةبوقعلا هذه لثم بجوتست ال اهنومسي امك تايلكشلا وأ ةبجاولا

 : ةيلاتلا ثيداحألا لمأتن اولاعت نكلو

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع-أ

 : لاقف ههجوب و هللا لوسر انيلع لبقأف «ةالصلا تميقأ)
 (يرهظ ءارو نم مكارأ ينإف ءاوصارتو مكفوفص اوميقأ)
 ¢ يراخبلا» (همدقبهمدقوهبحاص بكتمبهبكنم قزلاندحأ ناكو : لاق

 بكنمب هبكنم قصلُي اندحأ تيأر دقلف : سنأ لاق) :ةياور ىفو

 :يرابلا حتف يف امك هتياور يف رمعم دازو «(همدقب همدقو « هبحاص

 .(سومش لغب هنأك مكدحأ رفنل مويلا اذه لعفت تبهذ ولف)



 نيدلا نم ةمهم تامولعم ىق

 : هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا مجرتو
 . (فصلا يف مدقلاب مدقلاو «بكنملا قازلإ باب)

 : لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو-ب

 مكفوفص اوميقأ :لاقف ههجوب سانلا ىلع هيي هللا لوسر لبقأ)

 . (مكبولق نيب هللا نفلاخُبل وأ ‹ مكفوفص نُقل هللاو ءاثالث

 ةبكرب هتبكرو «هبحاص بكنمب هبكنم قصلي لجرلا تيأرف : لاق

 «حيحص دنسب دمحأو نابح نباو دوادوبأ هاور» (هبعکب هبعكو «هبحاص

 ةماقإ مدعل ةجيتن اهنم ميركلا لوسرلا انرذحي ةديدش ةبوقع هذهف
 .ةالصلا يف فصلا

 : رامدلاو فسخلا-٠
 : لت هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع

 نايقلا ترهظ اذإ .فذقو ‹ خسمو فسح ةمألا هذه يف)

 «حيحص دنسب يذمرتلا هاور» (رومخلا تبرشو . فزاعملاو

 : ءيَسلا ركذلا- 11

 : م هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءامسلا يف هتيص ناك نإف ءءامسلا يف ٌتيص هلو الإ دبع نم ام)

 عضو ًائيس ءامسلا يف هتيص ناك نإو « ضرألا يف عضو ‹ًانسح
 «حيحص دئسب رازبلا هاور» (ضرألا يف
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xy 

 : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 يدانيف ء هبحأف ًانالف تببحأ ىنإ ليربج ىدان ًادبع هللا بحأ اذإ)
 : ضرألا يف ةبحملا هل لزنت مث ‹ ءامسلا يف
 : ىلاعت هلوق كلذف
 نحيل مه لعجيس ِتَحِيََصلا اوُلِمعَو اونم تسلا نل

Oميرملا » 

 يف يدانيف ‹ انالف تضغبأ ينإ ليربج ىدان ًادبع هللا ضغبأ اذإو

 «حيحص دنسب يذمرتلا هاور» (ضرألا يفءاضغبلا هل لزنت مث ‹ ءامسلا

 : ةرخآلاو ايندلا نارسخ-16
 :ۋل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 .هلمش هل عمجو .هبلق يف هانغ هللا لعج «هّمه ةرخالا تناك نم)
 هرقف هللا لعج همه ايندلا تناك نمو ,ةمغار يهو ايندلا هتتأو

 (هل ردُق ام الإ ايندلا نم هتأي ملو .هلمش هيلع قرفو « هينيع نيب

 «حيحص دنسب يذمرتلا هاور#

 هب طيحتو هل ةقيقح ال بارس ءارو يصاعلا ثهلي اذكهو

 سوسوتو ريخلا لهأ هنع دعتبيو بلقلا ةملظو ةيصعملا ةشحو
 . نيطايشلا هل
 : ىلاعت هللا لاق

 ١ طيس مل ضيق نمرلا ٍرْكَو نڪ شعي نمو

 7 س ر = 000

 مل وهف ان
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 - ريد >< ع

 «فرخزلا» 5 © ودهم مه أ وبس لَا نع متو دص مِ

 : ايو لاق امك مهنع هللا ىلختيو ايندلا مومه ة ةاصعلاب بعشتت

 همومه رئاس هللا هافك داعملا مه ءًادحاو امه مومهلا لعج نم)
 اهتيدوأ يأ يف هللا لابي مل ايندلا لاوحأ نم مومهلا هب تبّعشت نمو
 ادوعسم نبا ثيدح نم نسح دنسب هجام نبا هاور» (كله

 يف ءاج امك سانلا ىلإ ىلاعتو هناحبس مهّلكي ة ةاصعلا ءالؤهو

 : ثيدحلا

 سمتلا نمو سانلا ةنؤم هللا هافك سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم)
 « يذمرتلا هاور حيحص» (سانلا ىلإ هللا هلك و هللا طخسب سانلا اضر

 [هكرت : هلكو]

 : لامعألاو لاومألا ةكرب نادقف-۳

 ةناعإ ىلع لدت ىتلا ةي ىفطصملا ثيداحأ نم ةريثك ةلثمأ كانه
 ةاصعلا نع هناحبس هيلختو هلامعأل هتكرابمو عيطملا دبعلل هللا

 . مهلامعأ نم ةكربلا قحمو

 : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 : امهدحأ لوقيف «نالزني ناكّلم لإ « هيف دابعلا حبصي موي نم ام)
 (افلتاكسمُمطعأ مهللا : رخألا لوقيو ءًافلخًاقفنُم طعأ مهللا

 «هيلع قفتمال
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 : يت هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نعو

 «يراخبلا ءاور» (كيلع اكو يف ءىكوتال)
 . (ليخبلا ىلع قفني ال هللاف يلخبت ال يأ : قالغإلا : ءاكولا]
 : دا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر مازح نب ميكح نعو

 نمو .هيف هل كروب هقحب هذخأ نمف .ولح رضخ لاملا اذه نإ)

 الو لكأي يذلاك ناكو هيف هل كرابب مل سفن فارشإب هذخأ
 (هيلع قفتما (ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ‹ بشي

 : عماج ثيدح 14

 لكك هللا لوسر لبقأ : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع
 هللاب ذوعأو نهب متيلتبا اذإ ن سمخ !نيرجاهملا رشعم اي) :لاقف

 الإ اهب اونلعي ىتح طق موق يف ةشحافلا رهظت مل : نهوكردُت نأ
 مهفالسأ يف تضم نكت مل يتلا عاجوألاو نوعاطلا مهيف اشف

 نينسلاب اوذخأ الإ نازيملاو لايكملا اوصقني ملو ءاوضم نيذلا

 مهلاومأ ةاكز اوعنمي ملو «مهيلع ناطلسلا روجو ةنؤملا ةدشو
 ملو ءاورطمُي مل مئاهبلا الولو ءءامسلا نم رطقلا اوعنُم ر

 مهريغ نم اودع مهيلع هللا طلس الإ هلوسر دهعو هللا دهع اوضقني
 هلا باتكب مهتمئأ مكحت مل امو .مهيديأ يف ام ضعب اوذخأف

 (مهنيب مهسأب هللا لعج الإ . هللا لزنأ امم اوريختيو

 «حيحص دنسب مکاحلاو هجام نبا هاور»
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 ؟سانلا نمهريغنودطقف يصاعلاايندلا باذعبيصي لهنكلو

 : ثبّحلا رك اذإٌمعَي باذعلا-1 5
 ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ هللا لوسراي : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 «ملسمهاور» [روجفلاوقسفلا يأ : ثبخلا] (ثبخلا رثكاذإ معن) : : لاق

 : ىلاعت هللا ىوقتب مكيصون ماتخلا يفو
 2 کاکو ڪِ نم بدلا انو يَ اصر دقو ل

 « ¶ 3 1 :ءاسنلا»

 : يصاعملا نم مكرذحنو

 : الع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ذاعم نع-أ

 «دمحأ هاور نسح» (هللا طخس لح ةيصعملاب نإف ‹ ةيصعملا و كايإ)
 : كَ هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع-ب

 (ًابلاط هللا نم اهل نإف بونذلا تارّقحُمو كاّيإ ةشئاع اي)
 «هريغو دمحأ هاور حيحص» [رئاغصلا : تارقحملا]

 : ليك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع ج

 لثمك بونذلا تارّقحُم لثم امنإف «بونذلا تارٌمحُْمو مكايإ)
 ام اولمح ىتح دوعب اذ ءاجو دوعب اذ ءاحف داو نطب اولزن موق

 اهب ذخأي ىتم بونذلا تارقحم نإو ‹مهزبخ هب اوجضنأ
 «حيحص دنسب يناربطلاو دمحأ هاور# «هکلهت اهبحاص



 م

 : لَو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع د

 ليوو ‹لوقلا عامقأل ليوو .مكل رفغُي اورفغاو ءاومحرإ)

 (نوملعي مهو اولعف ام ىلع نورصُي نيذلا نيرصملل
 "حيحص دنسب دمحأو ‹درفملا بدألا يف يراخبلا هاور»

 ىلإ مالسولل نيلماعلل ةخيرص ةوعد ةقباسلا ثيداحألا يف نإو

 ريثكلا نأ الإ رصنلاو قيفوتلا اودارأ اذإ ةيصعملا نم مهفوفص ةيقنت

 : لثم يصاعملا مهيف تشفتف ةقيقحلا هذه مهنع تباغ مهنم

 درو ءالعو لج برلا تافص ليوأتو ءاهئاعدو روبقلاب لسوتلا
 ثيدح لوبق مدع وأ ‹ديلقتلا ةجحب ةحيحصلا ثيداحألا

 مويلا نيملسملا دالب يف ركسعت يتلا عدبلا نم ريثكلاو ءداحالا

 هللا عرش قيبطتو رصنلاو ةزعلا نم نوديري ام نيبو مهنيب لوحتو

 . هضرأ ىلع ىلاعت

 : بيغلا رهظب كئاعد نم يخأ اي انسنت ال فاطملا ةياهن يفو

 كلم هسأر دنع بيغلا رهظب هيخأل باجتسم ملسملا ءرملا ءاعد)
 (كلذ لثمب كلو نيمآ : كلملا لاق ريخب هيخأل اعد املك .ەب لكَوُم

 [ءاملعلا نم فيفلدادعإ]«ءادردلا ىبأ ثيدح نمهجام نبا وملسم ودمحأهاور»
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 اهلضفو ةبوتلا بوجو

 50 تول لع ون مؤُمْل هيَ ايم لآ ىلإ ًاويوتو #

 الو ةيصعم نم ولخي ال ناسنإلا نإف ماودلا ىلع ةبجاو ةبوتلا
 .ريداقملا يف نوتوافتي قلخلا امنإو ‹صقن نم ملسي
 :لاقف ةبوتلاب هللا رمأ دقو

 (ةرقبلا» $4 ترهل بو َنيبَوَتلا بي هاو
 : اليك يبنلا لاقو

 (ةرم ةئام مويلا يف هللا ىلإ بوتأ ينإف مكبر ىلإ اوبوت سانلا اهيأاي)
 «ملسفم هاورال

 : هل لوقي هللا همركأ يذلا ل لوسرلا اذهف

 «حتفلا» 4 رخَأَتاَمَو ديد نمد اما كل رف ل
 ؟هريغ لاح نوكي فيكف ةرم ةئام مويلا يف هللا ىلإ بوتي

 : ةبوتلا طورش
 ١-الندم :

 يصاعملا نأب ًاملعو ًادصقو ًامزع ثروي مدن نع ةرابع ةبوتلا

 نأب ربخأ نم نإف «نزحلا لوط هتمالعو هبرو ناسنإلا نيب لئاح

 تدتشاو هنزح لاط هيلع دعي نم وأ هدلوب لزنتس ةبيصم وأ ةبوقع

 دشأ ةبيصمو ةبوقع يأو ؟هسفن نم هيلع زعأ زيزع يأو «هتبيصم
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 يأو ؟يصاعملا نم ةبوقعلا لوزن ىلع لدأ ببس يأو «؟رانلا نم
 ؟ِولِلكَي هلوسرو هللا نم قدصأ ربخم

 : مزعلا۲

 ءاهلاثمأ ىلإ الو بونذلا كلت ىلإ لبقتسملا ىف دوعي ال نأ ىلع

 نأ روصتي ناك نإو لاحلا يف ًادكؤم نوكي نأ دبال مزعلا اذهو

 يف همزع دكأتي ىتح ًابئات نوكي ال نكل «كلذ دعب ةوهشلا هبلغت
 : .لاحلا
 : ةيصعملا نع عالقإلا و

 «هنيدب ءىزهتسملاك هتيصعم ىلع صم وهو هناسلب رفغتسملا ناف

 . رافغتسا ىلإ جاتحي هرافغتساو

 ءاهنم هللا رفغتست تنأو كيصاعم نع لفغت نأ يخأ اي رذحاف

 :نورعشي ال مهو سانلا رثكأ اهيف عقي يتلا كلت ةصاخ

 : ةبيغلاو ءرورلا لوقو «نيدلاولا قوقعو ءهللاب كرشلا اهرطخأو

 ‹ ةيميمنلاو ‹ لوقتام هيف ناك نإو ىتح هركي امب كاخأ كركذ يهو
 ملسملا ءاذيإو ءناسللا ةءاذبو ‹نعللاو «متشلاو «بذكلاو
 ‹دساحتلاو «ضغابتلاو ءدسحلاو «نظلا ءوسو ‹لعف وأ لوقب

 ‹ مهيلع راختفالاو ‹سائلا راقتحاو «سسجتلاو «عطاقتلاو

 (ةيوبرلا دئاوفلا لثم) ابرلا لكأو ‹ءايرلاو ‹ يطعُب امب نَّملاو
 ‹ عادخلاو ءاهريغو عويبلا يف شغلاو (ءاطع وأ ًاذخأ) ةوشرلاو
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 «جرفلاو لجرلاو ديلاو ناسللاو نذألاو نيعلاب انزلاو ءردغلاو

 ءانغلاو «ىقيسوملا عامسو «جربتلاو «ةيبنجألاب ةولخلاو

 ءرمخلا برشو «هللا قلخ رييغتو «ةيحللا قلحو ءمرحملا
 «لاجرلل ريرحلاو بهذلا سبلو رضي امم هوحنو ‹ناخدلاو
 مكاحتلاو «كلذ وحنو ‹تحن وأ مسرب ءاوس حور هيف ام ريوصتو

 «ةلطابلا ةيعضولا نيناوقلاب مكحي يذلاو هللا عرش ريغ ىلإ

 .ًاحازم ولو مهقيدصتو نيفارعلا نايتإو «مؤاشتلاو
 . مالسإلا نازيمب كسفن نزو رومألا هذه يف يخأ اي كسفن عجارف

 ه : اهلهأ ىلإ ملاملاٌذَر4
 تائيسلا نم لمع ام وحمت تانسحب يتأي نأ بئاتلل يغبنيو

 نم ةاداعمو «نينمؤملا بحو «هلوسرو هللا بح : لثم اهرفكتو

 «هتمحر ءاجرو «هتيشخ نم ءاكبلاو هللا نم فوخلاو ‹ مهاداع

 .هئاضقب اضرلاو «هيلإ للذتلاو ءراقتفالاو ءهيلع لكوتلاو
 .ةمكحل دايقنالاو «هتمعن ىلع ركشلاو «هئالب ىلع ربصلاو
 ءايندلا يف دهزلاو ‹ عدبلا نم رذحلاو لكي هيبن ةنس ىلع صرحلاو
 ةدهاجمو ‹ةرخألا رومأ ىف سفانتلاو «ليلقلاب اهنم ةعانقلاو
 تاهبشلا كرتو «هناحبس هلل ةبقارملا ماود عم ةعاطلا ىلع سفنلا

 نع ضارعإلاو ءوفعلاو ‹ملحلاو ‹عضاوتلاو ‹ عرولاو
 ةظفاحملاو .عرشلا تامرح تكهتنا اذإ بضغلاو «نيلهاجلا



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ا

 تقولا لوأ يف دجسملا يف ةعامج يف سمخلا تاولصلا ىلع

 هللا ركذو ءاهيف عوشخلا ىلع صرحلا عم ءاشعلاو رجفلا ةصاخ

 ءهظفحو نآرقلا ةءارقو ‹تقو لك يفو ءاسملاو حابصلا يف -

 سلاجم روضحو ‹ لينلا مايقو ءرافغتسالاو ءهب لمعلاو همهفو
 ‹ىضرملا ةدايعو ‹ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ملعلا

 سمل نم رذحلاو ءرصبلا ضغو ءروبقلا ةرايزو ءزئانجلا عابتاو
 «نيدلاولا ربو ءاهيف ةجاح ال اميف اهعم ثيدحلاو ةيبنجألا ةأرملا

 ةلقو «ضرألاو تاولمسلا قلخ يف ركفتلاو «ماحرألا ةلصو
 .ءوسلا ءانرقلازتعاو « موصلاوةقدصلاةرثكو «ريخلا يفألإ مالكلا

 . ىوقتلاو ربلا لامعأ يف ةكراشملاو « يعرشلا ملعلا بتك ةءارقو

 . اهتكرتاذإاهْمْلَو تاعاطلا هذه ىلع يخأ اي كسفن بساحف

 : ريخأتلا نم رذحلاو لمعلا ىلإ ةردابملا

 ه : هو يبنلا لاق
 ؛يراخبلا» (غارفلاوةحصلا : سانلانمريثكامهيفنوبغم ناتمعن)
 ببسو ءامهلاوز دعب الإ امهردق فرعي الو امهمنتغي ال يأ

 اهتاذلو ايندلاب َسسنَأ اذإ ناسنإلاف «لهجلاو ايندلا بح فيوستلا

 ىلع ًافكاع هبلق راص نكسمو لهأو لام نم اهيف هجاتحي امو
 :لاقو هل ترطخ اذإ ةبوتلا فّوسيو «توملا ركذ ىسنيف ‹ كلذ

 ريصت نأ ىلإ بوتت مث ءربكت نأ ىلإ ةليوط كيدي نيب مايألا
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 نأ ىلإ لغش دعب لغشب لغتشيو رخؤيو فكوسي لازيالف ءًاخيش
 يتأي توملا نآل «هنظي الو ‹ هبستحي ال تقو يف ةينملا هفطخت

 ءراهن وأ ليل وأ ءاتش وأ فيص نم صوصخم تقو هل سيل ةأجف

 لوطتف ءرثكأ بابشلا يف نوكي دق لب صوصخم نسب ديقم الو
 . مدنلا عفني ال نيح مدنيو هتبيصم مظعتو هترسح توملا دنع

 ول سافنألا يه امنإف رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ ةردابملا ةردابملاف
 هللا ىلإ اهب نوبرقتت يتلا لامعألا مكنع تعطقنال مكنع تسبح

 : لجو رع

 رَ ذا محل نا لإ ابا اوي نأ توما ات یل
 TREES sk مك لت نكت ها 0 ذم
 «رمزلا» 4© بألا لؤ مه كوو اوا



 نقر

 ینا هع
 یے ور نی صى

 یو هس هاه دا ا نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 جربتلا نع يهنلا
 كرل ةه يبت تالو »

 .رخألا مويلاو هللاب نمؤت ةملسم تخأ لك ىلإ ةلاسر هذه
 .ًالوسرواًئينةكَودمحمب وأنيدمالسإلاب واب رهللاب تيضر نم لك ىلإ

 نع هلئاس وهو ًاتنب وأ ةجوز وأ ًاتخأ وأ 3 هللا هاعرتسا نم لك ىلإ

 . ةمايقلا موي هتيعر

 : ىلاعت هللا لوق ىعو نم لك ىلإ
 رم رحم م نین 1 ار ورو هلأ ىَ ا | ةَنِمْؤُم الو ِنِمْؤُمُل نا امو
 بازحألا 4© ايم ادص لصد مورو هلا عي نمو هرم

 ًارايتخا الو ةيرح الو ًايأر مهسفنأل نوري ال ةملسملاو ملسملاف

 لوبقلا عم الإ مالسإلا ناسنإلل تبثي ال هنأل هلوسرو هللا مكح دعب

 رئاعشلاب ىمسي اميف سيلو ةايحلا رومأ لك يف اذهو ناعذإلاو
 يف مهنوئش لك سانلل مّظنُيل ءاج امنإ هناحبس هللا نيد لب «بسحف
 ثيح كيلع هللا معن ضعب ةملسملا يتخأ كيلإو ناكمو نامز لك

 تانيب تايآ هيبن ىلع لزنأو ميركلا هباتك يف باطخلاب كّصخ
 يتلا ةيلهاجلا ساجرأ نم كرهطيو تاعيرشت نم اهيف امب كظفحيل
 ةيناسنإلا ءادعأ لب اهؤادعأ مويلا ىعسي يتلاو ةأرملا اهيلإ تّدرت

 ةيرصعلاو ةيندملا راتس تحت ىرخأ ةرم اهيف اهوسكري نأ ءاعمج
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 اهتيدوبع نم ررحتلا لبقت ال ةملسملا نأ مهنع باغ دقو «ةيرحلاو

 اهيف تراص ةيندمب رتغت الو «سيلبإ دونج ةيدوبعل ةسيرف عقتل اهبرل
 ةمعن يلدبت نأ ةملسملا يتخأ يرذحاف «ديري نمل عابت ةعلس ةأرملا

 :ارفك كيلع هللا

 : ىلاعت هللا لاق

 نرو اورم الوق لهو ضم وبل قىرا عمم لوقلاب َنْعَصْحت الم ¥

 «بازحألا» 4 :ةلوسرو هللا نطو ةوكحتلا

 لاجرلا ةبطاخم نع ةميركلا ةيآلا هذه ىف تانمؤملا هللا ىهني
 هبلق يف يذلا اهيف عمطيف لوقلا يف ةنويللاو توصلا قيقرتب بناجألا
 ةرظن :اولاق امك داسفلا ةعيرذل ًادس كلذو «ةمرحملا ةوهشلا ضرم
 `. . .ءاقلف دعومف مالكف مالسف ةماستباف

 نسحلا مالكلا ثيدحلا عوضوم نوكي نأ بوجو ىلاعت نبي مث

 هيف ةدئاف ال يذلا مالكلا وغل نود ةيعرش ةحلصم هيف يذلا فورعملا

 . ةنتفلل ظاقيإو ةوهشلل ةراثإ هيف اّمع ًالضف
 اوفقو دقو تايتفلاو نابشلا دجن نأ ةرهاظلا تاركنملا نمو

 ةقادصلا ىوعدب نوبعالتيو نوحفاصتيو ‹ ثيدحلا فارطأ نولدابتي
 صن يفاني امم اذه وحنو «ةوخإلا لثم مهنأ وأ «ةلامزلا وأ ةئيربلا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفلل ًامئاد تعس يتلا ةعيرشلا حورو نآرقلا
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 ی )ل سىب

 نع نونوكي ام دعبأ مهبر يدي نيب نوفقي نيح ةالصلا يف ىتح
 نيسنجلا ىلع دسافملا مظعأ نم طالتخالل امل كلذو  ةوهشلا

 ىلإ اهترطفب ليمت ةأرملاو «ةأرملا ىلإ هعبطب ليمي لجرلاف ًاعيمج

 ناطيشلا ركَم نم يه امنإ ةلاحلا هذه يف ةوخألاو ةءارّبلا ءاعّداو
 نم مكو ءررشلا رغصتسم نم رانلا مظعمو ءةشحافلا ىلإ اهب جردتيل

 هناحبس هللا نيب دقلو ءرظنلاو ثيدحلا ببسب تأشن ةمرحم ةقالع

 . سكعلابو ةأرملا ىلإ لجرلا رظن ةمرح هدابع هيلع رطفامب ميلعلا وهو
 :لاقف

 ل مل ػل كيت مۇ مور نو اشي تيل لف
 (@ کتاب یا
 (رونلا» نهج وره نظفحيو نهر صبا نم نش ى

 : للي يبنلا لاقو
 هانز ناسللاو ‹ عامتسالا امهانز نانذألاو ‹رطنلا امهانز نانيعلا»
 «ملسم هأورأ «شطبلا اهانز دملاو مالكلا

 : ةأجفلا رظن نع لأس نمل لَو لاقو

 (ملسم هاور» (كرصب فرصا)

 : كي هللا لوسر لاقو

 ال ةأرما نسمي نأ نم ٌريخ ديدح نم طبخمي لجَر سر يف نّمطُي نأل)



 نيدلا نم ةمهم تامولعم ەد

 «يناربطلا هاور حيحص» (هل لحت

 ناكاذإو ءاهتحفاصمو ةيبنجألا ةأرملا سمل ةمرح ىلع لدي اذهو

 نب لضفلا همع نبا وه ليلج يباحص ىلع ةنتفلا نمأي مل ل يبنلا
 يتلا ةيمعثخلا ةأرملا يه ةليلجةيباحص ىلعوامهنعهللا يضر سابعلا
 . اهيلإ رظني ال ىتح لضقلا قنع ىولو اهيبأ نع جحلا نع هتلأس
 : 6# لاق : ينابلألل يذمرتلا ننس حيحص يفو . يراخبلا يف ءاجامك

 .( امهيلع ناطيشلا نمآ ملف ةباشو ًاباش تيأر )

 ؟ةنتفلا هذه نم مكسفنأ ىلع بابش اي متنأ نونمأت لهف
 . مكسفنأ اوعدخت الو هللا اوقتاف

 وه نآرقلا يف هنع هللا كاهن يذلا جُربتلا نأ ةملسملا يتخأ يملعاو

 يف مهيلع صوصنملا اهمراحمو اهجوز ريغل اهتنيز ةأرملا ءادبإ
 تخألا نباو خألا نباو هنباو جوزلاوبأو نبالاو بألا مهو نآرقلا

 ال نيذلا لاجرلاو تارفاكلا ال تانمؤملا ءاسنلاو لاخلاو معلا اذكو

 نوزيمي ال نيذلا لافطألاو ؟ًالثم نسلا ربكل ءاسنلا يف مهل ةبغر
 ءاطغ) اهرامخ دشت ال ةيلهاجلا يف ةأرملا تناك دقو ‹ءاسنلا تاروع
 كلذ نم تانمؤملا هللا رَّذحف اهقنعو اهنذأو اهرعش ضعب ودبيف (اهسأر

 : لاقف

 ٣٣ : بازحألا» 4نێوالاوَجهْجْلا مَن تالو
 ةيلهاجلا نم لهجأ ىلإ ءاسنلا نم ريثك تّدرت دقو مويلا انلاح فيكف



 © نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 ةملسملا ةأرملل زوجيال هنأ ىلع رصع لك ىفءاملعلا قفتادقو . ىلوألا

 ءامهرتس عورشملا لب نيفكلاو هجولا ىلع داز ام فشكت نأ ةغلابلا
 : ىلاعت هرمأل ًالاثتما كلذو ةنتفلا فوخو قاسفلا ةرثك دنع ةصاخ

 45 9 :بازحألا» َنهِبىبْلَج

 تاهمأ 6# يبنلا جاوزأب ًءادتقاو . هلك ندبلا يطغي ام وه بابلجلاو

 . عامجإلاب نههوجو نيطغي نك ثيح نينمؤملا
 ىلع ًاغباس نوكي نأ دبال سأرلا ءاطغ نأ ىلإ ةملسملا يتخأ يهّبنتو

 قنعلاو ردصلا
 1 :ىلاعت هلوقل

 «3 1 :رونلا» نوح لع نهرححب نرمو ف
 : ةفاّقشلا الو ةقّيضلا بايثلا ةأرملا سبلت نأ زوجي الو

 : ل هلوقل (ةفافشلا براوجلاك)

 : هيفو «ثيدحلا (امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص)

 تخببلا ةمئسأك نهسوؤر تاليمُم تالئام تايراع تايساك ءاسنو)

 «ملسم هاور» (اهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي ال (لبإلا)

 وأ «ضعبلا يرعتو اهمسج ضعب ٌرتست يتلا يه ةيراعلا ةيساككلاو
 نم ثيدحلا اذهو «ةفافشلاو ةقّيضلا سبالملاك رتسي ال امب هرتست

 هبشتت نأ ًاضيأ زوجي الو هي ربخأ امك عقو ثيح ةوبنلا تازجعم
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 : لي هلوقل (ةضوملا) عبتت نمك تارفاكلاب ةملسملا

 ادوادوبأ هاور حيحص» (مهنم وهف موقب هبشت نمو)

 : ةرطعتم ةأرملا جرخت نأ مرحيو

 : هلع هللا لوسر لاق

 (ةيناز يهف اهحير اودجتيل موقب ترمف ترطعتسا اذإ ةأرملا)
 «دوادوبأ هاور نسح»

 ُتْفْلَي ةرهش بوث الو هسفن يف ةنيز بوثلا نوكي نأ زوجي الو
 ىلع انه هبنن نأ انيلع بجيو «رتستلا دوصقمل كلذ ةافانمل راظنألا

 : اهعم مرحم يذ ريغ نم ةيبنجألا ةأرملاب لجرلاةولخ ةمرخ
 : ەت هلوقل

 «يراخبلا هاور» (مرحم يذ عم الإ ةأرماب لجر نوُلخي ال)
 مرحم الب ةأرملا رفس ةمرح اذكو

 : فم هلوقل

 الإ ةليلو موي ةريسَم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال)

 هيلع قفتما (مرحم يذ عم
 .هاضريو هبحي امل هللا انفو

 ؟ءاملعلا نم فيفلدادعإ» : اهيلع بتك قاروأ ىلعاهتدجو يتلا عيضاوملا تهتنا



 نيماسملا نم ريثك اهملعي ال
 س0

 ةملسملا ةأرملا باجح
 : ىلاعت هللا لوقي أ 0-9

 رک ا سۇ

 نم نعل يندب ديل اسو َكْناَسَو وَر ال لك م ىلإ اا

 4۵ ایفا تاو وبالف فس ل ى لد نهج
 : لاقف رمألا ةغيصب ةأرملا سأر ءاطغ نع نآرقلا ثدحتو - ب

 سر غغ سو او

 ‰4 1 :رونلا» 4هذ بدم الو روج لع نهرب نرمو

 : لاقف هروص ىتشب جربتلا نع ىهن دقو
 433 : بازحألا» «كوألا ِةَياهَِجْلا يبت صبت او ¥

 ىلع هنبرضيو سأرلا ءاطغ نسبلي نك ةيلهاجلا ءاسن نأ كلذو

 .طارقألاو ّيلحلاب نهناذاو نهروحنو نهقانعأ رهظتف ‹ نهروهظ
 هذه نم .اهرتسب تانمؤملا رمأو «كلذ نع هلالج لج هللا ىهنف

 : يليامب ققحتيو «ةملسملا ةأرملا باجح نيبتي اهريغ نمو تايآلا
 . هجولا ىتح ندبلا عيمجل باجحلا باعيتسا-١

 . نمس نم « هتحت ام فصي ثيحب ًاقيض باجحلا نوكي ال نأ-؟

 . ةرهشلل وأ «فافش وأ قيقر هنأل «هتحت ام فصي وأ في ال نأ" ٠

 . ثيدحلا ىف دراولا ىهنلل لاجرلا سبالم هبشي ال نأ -5

 . راظنألا بذجي لكشب وأ ءانولم وأ ار جشم وأ ايھاز نوكي ال نأ
 . .مهنم وهف موقب هبشت نمف تارفاكلا سبالم هبشي ال نأ”



 _نيدلا نم همهم تموم جۋ

 اهكرت بجي ديلاقتو تاداع
 مهئايزأ يف ةرفكلا نودّلقي نيملسملا نم ريثك حبصأ دقل

 مهنأ اونظو ءامدقتو ةراضح مهمعز دح ىلع اهرابتعاب مهتاداعو

 عجَر ولو . مهئايزأ يف مهب اوهّبشت اذإ ةوقلا يف مهلثم نونوكيس
 مدقتلاو ةراضحلا هيف اودجول هَميلاعت اوقبطو ‹ مهنيد ىلإ نوملسملا

 ميلاعت نوملسملا كرت موي.ةرخالاو ايندلا يف ةداعسلاو ةوقلاو

 .ًاقافوًءازجق ةرفتلا ولذلابهللامهباصأةرفكلاب اوهّبشتو « هبادآو مالسإلا

 اهيف ةرفكلا اودّلقو ةديفملا تاعارتخالاب اوماق نيملسملا نأ ولو

 . مهعفنت الو مهرضت يتلا روشقلا يف مهب هبشتلا نمًاريخ ناكل

 : الئاق ةرفكلاب هبشتلا نع نيملسملا ىهني ب هللا لوسر اذهف

 «دوادوبأ هاور حيحص» (مهنم وهف موقب بشت نم)

 بازحألا ةهجاوم يف هباحصأ ريشتسي قدنخلا ةوزغ يفو
 ناملس) ليلجلا ىباحصلا هيلع ريشُيف «ةنيدملا ىلع نيمجاهملا
 امك  ةنيدملا لوخد نم نيكرشملا عنميل قدنخلا رفحي نأ (يسرافلا

 يف هباحصأ كراشُيو «هيأرب ةي لوسرلا ذخأيف  سرْفلا هلعفي ناك
 1 . مهودع نم مهتيامح يف نيملسملا ديفي هنأل «قدنخلا رفح

 ىلع ٌدوعتف «ةّراضلا مهديلاقتو مهتاداع يف ةرفكلاب هبشتلا امأ

 .ةيورخألاو ةيويندلاو ةيونعملاو ةيداملا ةراسخلاب نيملسملا
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 دايعألاو مساوملا عذب

 ملو «ًادايعأ اهيلع اوقلطأو «مساوملا يف تالافتحا ترهظ دقل
 ‹ نيعباتلاو «هتباحصو هِي لوسرلا نمز يف ةدوجوم نكت

 سيل اهنأل ؛ نيدلا يف ةثدحملا عدبلا نم يهو ‹ حلاصلا فلسلاو

 : اهمهأو ‹ةنسلاو باتكلا يف لصأ اهل

 لَ لوسرلا نع تبثي ملف :يوبنلا دلوملا ديعب لافتحالا ةعدب 1

 ةماقإ نم هيف عدتبا ام اميسالو «يونسلا لافتحالا اذه هتباحصو

 كلذ ريغو ‹ ءاسنلاب لاجرلا طالتخاو « حئابذلا رحنو «تاقدارسلا

 بولطملاو ءب لوسرلا هنم أربتي امم « هللا ريغب تاثاغتسالا نم

 هتعاطب نوكت لك لوسرلا ةبحمف «عادتبالا ال عابتالا ملسملا نم
 : هدلوم موي هنأل نينثالا مايصو «هيلع ةالصلاو

 : لاقف ؟نينثالا موي موص نع كو لوسرلا لئس دقف
 «ملسم هاور» ه (هيف ثدلُو موي كاذ)

 .جارعملاو ءارسإلا ةليلو ‹نابعش نم فصنلا ةليلب لافتحالا ١

 ءحيسملا داليم ديعو ةيداليملاو ةيرجهلا ةنسلا سأر دبعو
 . مالسإلا اهركني يتلا دايعألا نم اهريغو

 باتك قيقحت ةمدقم يف «لقعلا ميركلادبع نب رصان» روتكدلا ركذ -۳

 : هصن ام (ميقتسملا طارصلا ءاضتقا»
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 : نيديع الإ نيملسملل عرشي مل ىلاعت هللا نأ نيبت دقف»

 ذاختا نع ىهن ةي لوسرلا نأو ءرطفلا ديعو ىحضألا ديع امه ٠
 .ايحت ةميدق اًدايعأ وأ ةديدج ًادايعأ تناك ءاوس دايعألا

 ال ىتلا ةيدبعتلا ةيعرشلا لئاسملا نم دايعألا ةلأسم نأ نّيِب امك

 ثادحإ زوجي الف «صقنلا الو ءةدايزلا الو ءاهيف عادتبالا زوجي
 . هلوسرو هللا هعرش ام ريغ دايعأ

 لعف ىلإ يدؤيسف  ةعدتبملا دايعألا نم ليلقلا نوملسملا لعف اذإ

 دايعألا رثكت مث نمو «عرشلا الإ هل طباض ال ٌرمأ اذه نأل ؛ريثكلا
 اماذهو ‹مهحلاصمو مهشاعم رومأو مهتدابع نع نيملسملا لغشتو

 : تالافتحاو دايعأ هل نيملسملا دالب نم دلب لكف «نآلا اعف ثدح

 عبارو «ءنطولل ثلاثو «سيئرلا داليمل رخآو كي لوسرلا داليمل ديعف
 نماثو «لفطلل عباسو «ةأرملل سداسو «ءالتعالل سماخو ‹ لالقتسالل

 يتلادايعألا نم ىصحيالامم خلإ . . .رسنللرشاعو «عيبرلل عساتو ‹ ملل
 . .نافوطاهرخآورطقاهلوأ

 دوهجلاو لاومألا نم دايعألا هذه هفزنتست ام كلذ ىلإ فاضيو

 ليبس يف نيملسملا ىلع اًرّده عيضت يتلا تاقوألاو تاقاطلاو

 ضورفلا نم ريثك نعو ‹ةالصلاو هللا ركذ نع مهلغشتو «ناطيشلا

 يف لالحنالاو نوجملاو ثبعلاو وهللا حاتفم اهنأ امك «تابجاولاو

 . «عمتجملاو درفلا ةايح
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 ىف لهاستلا تاتبلاو ةجوزلا تداتعا : تويبلا ىف ةرايسلا قئاس ١

 لاجرلاك سيل «لجر وهو قئاسلا نأ ضعبلا رظن يف حبصأ هنأل

 ةعماجلل هعم ةرايسلا نبكريو باجح الب هّمامأ ءاسنلاو «نذإ الب

 . هللاب ذايعلاو ةشحافلا ىلإ يدؤي دق كحضو حازم

 هتمداخو همداخو هقئاس نع هللا مامأ لوؤسم وهو «ةميخولا

 . لاجرلا ىلع اهلوخد رذحيلو

 نإف نيدح وذ حالس :ويدارلاو « لجسملاو .نويزملتلاو ‹ ويديفلا ١

 ملعلاو قالخألاو نيدلا ميلعتل ةدئاف هيف هارنو هعمسن ام ناك

 «ىقيسوملا هيف هارن وأ هعمسن يذلا ناك نإو «سأب الف مفانلا
 سأر اذهف ء....و ءدسافلا ءانغلاو ءةعالخلاو «صقرلاو
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 نإف «ةيدوعسلا ميركلا نآرقلا ةعاذإ حتفي نأ ملسم لك حصنأ ينإو

 تارضاحملاو ةيوبنلا ثيداحألاو «هريسفتو ميركلا نآرقلا اهيف

 ةطرشأ ىلإ هنم عمتساف لجسملا اذكو ...رابخألاو ةمّيقلا

 ا . نيدلا سوردو نآرقلا

 عم سولجلا يف نولهاستي نيملسملا ضعب نإ :طالتخالا ٣

 ملو «براقآ مهنأ ةجحب «باجح الب ءاسنو ًالاجر مهبراقأ

 وخأ ىتح ةلاخلا نباو لاخلا نباو ةمعلا نباو معلا نبا نأ اوملعي

 هيخأ ةجوز ىلإ رظنلاو سولجلا هل لحي ال جوزلا
 : ل هللا لوسر لاق دقف

 (ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكاّيِإ)

 : لاقف ؟ومٌحلا تيأرأ : هللا لوسر اي :لجر لاقف

 «هيلع قفتم» : (توملا : ومحلا)

 [جوزلا بيرق : ومحلا]
 وأ ءهل ةروص مهتويب يف نوعضي نيملسملا ضعب :رّوصلا -4

 زوجي ال لجرلل ةروصلا تناك اذإف «هتانبو هدالوأو هتجوزل

 ؟ءاسنلاب فيكف ءاهعنصو اهقيلعت
 : لك لاق دقف «ريواصتلا نم ةمرح دشأ ليثامتلاو

 دم! هأور حيحص» (ةروص وأ ليثامت هيف اتيب لخدت ال ةكئالملا نإ)
 داليملا ديع ةلفح اوميقُي نأ نيملسملا ضعب داتعا : داليملا ديع °
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 نولعشُيو .ةوالحلا نولمعيو .مهدالوأو مهجاوزألو مهل

 لمعلا اذهو .رمعلا نينس ددع ىلع عمشلا نوئفطي مث ‹عمشلا

 : لاق نيح هلك لوسرلا هريًع نمو هنم ردح «یراصنلاب هشت

 : هللا لوسر اي :انلق (مهومتعبتل بص ٌرحج اولخد
 «هيلع قفتم» [مهريغ نمف يأ] (؟نًمف) : لاق ؟ئراصتلاو دوهيلا

 ةزاجإ يف مهتالئاعب رفاسي سانلا ضعب :رفكلا دالب ىلإ رفسلا 1

 .ةهزنلا درجمل اهريغو اسنرفو ءارسيوسو ءابروأ ىلإ فيصلا
 نوكيو «داسفلاو وهللا نكامأ ىلإ مهتانبو مهتالئاعب اولخد امبرو

 . كلذ ريغ وأ يقالخألا داسفلا يف مهعوقو يف اًببس لجرلا

 تێر
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 ةنيزلاو ءايزألا تاركنم

 ذخأيف «ناتسفلا» ليصفتل طايخلا ىلإ ةأرملا بهذت :ءايزألا ١

 نتافملا ىلع ملطيو ءاهمسج نم عقاوم ةدعو ءاهضرعو اهلوط
 .اهجوزل الإ لحت ال يتلا
 ؟ناتسفلا ليصفتل ةملسملا ةطايخلا ىلإ بهذت ال اذاملو

 اهوخأو اهوبأو اهجوز لوألا لوؤسملا نإ
 : ك هلوقل

 هيلع قفتم» (هتيعر نع لوؤسم مكلكو ار مكلك)

 لخدي اذه ىفو «نالا ىمسي امك ليمجتلا نولاص :اريف وكلا ۲

 ءدويلوه وأ «ةيكيرمأو «ةيسنرف ةحيرست : عاونأ ىلإ رعشلا ليوحت
 ءالؤه نعي لوسرلا ربخأ دقو «ةعونتم عاونأ ىلإ
 :لاقف

 ‹ تايراع تايساك ءاسنو . . .امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص)

 ( . .ةنجلا حير ندجيال تخبلا ةمێسأك نهسوؤر تاليمُم تالئام

 «ملسم هاور» [لبإلا :تخبلا]

 لوصو عنمت رفاطألا ىلع ةفلتخم ناولأ نم عضوي ام : ريكاتملا 3

 نيذلاو ءاهلامعتسا دعب ءوضولا ٌحصي'الو اهتحت ام ىلإ ءاملا
 ‹ خاسوألا اهيف لخدتف مهرفاظأ 59 ريكانملا نولمعتسي
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 اهنع لاق يتلا ةرطفلل اهتفلاخمو ءاهرظنم ءوس ىلإ ةفاضإلاب
 : يم لوسرلا

 ‹كاوسلاو ‹ ةيحللا ءافعإو ‹براشلا صق :ةرطفلا نم كاع

 (هيلع قفتم» (ثيدحلا . . . رفاظألا صق و ‹ ءاملا قاشنتساو

 . ةرطفلا نم نسمح ثيدح الإ يراخبلا جٌرخُي ملو

 وأ بجاوحلا نفتني نأ ءاسنلا تداتعا :دودخلاو بجاوحلا فتن ٤

 ىلإ ةفاضإلاب هللا قلخل هيوشت اذه يفو «ةقيقر رهظتل هجولا
 . عشبلا اهرظنم

 : ام هللا لوسر نهيف لاق دقو

 تاصيمتتملاو تاصمانلاو تاميشوتسملاو تامشاولا هللا نعل)
 (هيلع قفتم» (هللا قلخ تاريغملا نسحلل تاجلفتملاو `

 دنع فورعم وهو «ليمجتلل هيف ةدام عضول ةديدحب دلجلا زرخ : مشولا]
 .[برعلا
 . [شاقنملاب بجاحلا وأ هجولا رعش ذخأت يتلا : ةصمانلا]

 [نانسألا فارطأ نم نذخأي : تاجلفتملا]

 باب نم لاجرلاف ‹ءاسنلل مارح هللا قلخل رييغتلا اذه ناك اذإف

 . ىلوأ
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 جاوزلاو ةبطخلا عدب

 دقعلا لبق جوزلا لخديو «ةكلملاب ىمسي ام :ةسورعلل ةَكْبّشلا ١

 ال نيذلا ةرفكلاو ىراصنلا نع ةذوخأم يهو «متاخلا اهَسِبْلُيل
 ال مالسإلاو ؛ ءاسنلا ىلع لوخدلاو ةأرملا سم يف اجرح نودجي
 . اذه رقي

 يهو ‹ىرسيلا ديلا عباصأ يف لجرلا هّسِبلَي ام : سيرعلل ةلبدلا ¥

 . ةرفكلاو ىراصنلل ديلقت اهيف ًاضيأ ةعذب
 : رئابكلا نم مارح وهف بهذ ْنِم لجرلل متاخلا ناك اذإ امأو

 «هحرطف هعزنف لجر دي يف بهذ نم اًمتاخ ب هللا لوسر ىأر
 :لاقف

 (! ؟هدي يف اهعضيف ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي)

 : 4 لوسرلا بهذ امدعب لجرلل ليقف
 ا : لاق . هب عفتنا كمتاخ ذخ

 «ملسم هاور» .ۋاي هللا لوسر هحرط دقو ادبآ هذخآ ال هللاو ال

 نم قدنفلا وفظوم فوطيو :قدانفلا يف ماقت جاوزلا تالفح 3
 عامتجا ريوصت ٌدتي دقو «ةفايضلاو ريصعلاب ءاسنلا ىلع لاجرلا
 ةطساوب ةفّرلاو ءاسنلا ةلفحو فافزلل ويديفلا تاريماكب ءاسنلا

 علّطيو «تويبلا يف اهوضرعو مالفألا هذه اوذخأ امبرو «لاجرلا



 ى سس ب سس سبل
 ىرغ‡رەى سس

 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
 ىە م سبب ب ¬ للمس

 ‹ةسورعلاو فافزلاو ءاسنلا اودهاشيل بناجألا نم ريثك اهيلع

 اهدهاشيو تويبلا يف اهوعضيل اهجوز عم ةسورعلا نوروصي دقو

 ريغل ديلقت هيفو ءمالسإلا هاضري ال ركنُم هلك اذهو «فويضلا

 .نيملسملا
 يف ىقلُيو ريثكلا هنم ىقېي سارعألا يف مدقُي يذلا ماعطلاو

 ءارقفلا ىلع عزوُي نأ بجاولا ناكو «هللا معن نم وهو «ةلابزلا

 .نيعئاجلاو

 تانبلاو ءاسنلا جرخت «حارفألا رصق يف سرعلا نم ءاهتنالا دعبو
 «بناجألا بابشلا عم نبهذيف «لاجرلا نم مرحملا ندجي الف
 . ةريبك ةلتف هذهو ءنهتنيز يف نهو
 : ثيدحلا يفو

 ؛هيلع قفتما (ءاسنلا نم لاجرلا ىلع رض ةنتف يدعب ثكرت ام)

 دلبل نوكي دقو ‹دالبلا ضعبل نيجوزلا رفس وهو : لسعلا رهش ٤

 أدبت ةنتفلا هذهبو «ءايحلا ةلقو نتفلا كانهو ءاهريغو اسنرفك رفاك

 . قالطلاب يهتنت دقو ءةيجوزلا ةايحلا



 _نيدا نم ةمهم تام... چ
 دجاسملاو تويبلا يف ءانبلا عدب

 يف نوفرسُيو «نكاسملاو روصقلا نونبي نيملسملا نم اًريثك نإ 1
 يف نوفرسي مهنأ امك ‹مهتاجاح ىلع ةدايز اهنوعّسويو ءاهئانب

 شرفلا يف فارسإلا ىلإ ةفاضإلاب «حباسملا لمعو قئادحلا
 هنع ىهنم كلذ نأل ناردجلل رئاتسلا امّيسالو ‹فيلاكتلا ىلغأب

 ١ . ثيدحلا يف

 هلكأمو هنكسم يف لادتعالاو ىدهلا قيرط ملسملا عبتا ولو

 ًاريخ اذه ناكل «نيفرسملا بحي ال هللا نأل «فرسُي ملو «هتايحو

 .لوقعملا دودح يف مزاللا ىلع رصتقا ولف «هترخآو هايند يف هل

 ىلع هفرصو «ناسحإلاو ريخلا هجوأ يف غلبملا ةيقب هّجوو

 ` ضرملاو عوجلا يناعت يتلا بوعشلا نم نيجاتحملاو ءارقفلا

 ةشبحلاو لاموصلاك ايقيرفأ يف ثدح امك نكسلا ةلقو لهجلاو

 نودهاجملا كانهو «نيملسملا دالب نم اهريغو نادوسلاو

 ةدعاسملا مهل اومدقي نأ ءاينغألا ىلع قح مهل نوملسملا

 . نيملاظلاو ةرفكلا نماوصلختيل

 اهيلع نوفرصيو «دجاسملا نونېي نيملسملا نم ًاريثك ىرن -؟

 ‹ مالسإلا اهركنُي يتلا عدبلا نم اهريغو نذآملا دادعتو جراخلاو



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
 ەر

 لخد هنأب سّردم وهو يل ليمز ينثدحو «سئانكلاب هشت اهيفو
 يف هنأ رعشي ملف «ةعونتم شوقنو ةفرخز هيف ًامخف ًادجسم

 . ەتالص يف عشخي ملو دجسم
 هبشت هيف ناك اذإ امّيسالو «فارسإلا نع ىهني مالسإلا نأب اًملِع
 نأ دجاسملا نونبي نيذلا ىلع بجاولاو «نيملسملا ريغب

 اوفرصيو «يرورضلا ءيشلا ىلع دجسملا ءانب يف اودصتقي
 دجاسم ءانب وأ هريغو نآرقلا ميلعتل ةسردم ءانب ىلع دئازلا غلبملا

 اهريغو «ءارقفلل نكس ءانب وأ «ةريقفلا ةيمالسإلا لودلا ضعب يف

 : .ناسحالاو ريخلا لامعأ نم

 :اًمئاداوركذتي نأ نيملسملا ىلع-۳

 : ىلاعت هلل لوق
 «فارعأل» €( فرس ٌبحا تورم الو يرغول »
 ه : ىلاعت هللا لوقو
 ؛ءارسإلا» #*نيطايّشلا َنوْحِإ اون 6 تردا نإ بردی کو `

 تر را
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 نيملسملا ريغب هبشتلا تاركنم

 ١ يهو ةيمالسإلا ةيحتلاب ٌمزتلي ال نيملسملا ضعب :

 :اهنم الدب لوقيو (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا)

 نم اهريغو «ةيفاعلاع ءاّبحرم ءريخلا ءاسم ءريخلا حابص
 .مهب نوهبشتيف «نيملسملا ريغ اهلمعتسي يتلا تاملكلا

 نوثالث وهو ‹يعرشلا مالسلا باوثو رجأ نم مهسفنأ نومرحَيو
 حيحصلا ثيدحلا يف درو امك ةنسح .

 (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلعمالسلا) : هل تلقاذإ نيملسملا ضعب نإ ١

 ةبوجألا نم كلذ ريغو ءالهأ ءاله ءاّبحرم :ًالئاق كباجأ
 :ىلاعت هللا لوقل ةفلاخملا

 21 :ءاسنلا» 4 اهوُدُر وأ انو نسحب اوس ربِ ب یادو »

 ىف اهانعمو (ولأ) كبيجي ام ناعرسف ‹دحأل ًافتاه تحتف اذإ 3

 ديلقت أطخ :نائطخ اهيف ةملكلا هذهف (اًبحرم) يزيلجنإلا

 سانلا نم ريثكو ءابحرّمب هلادبتساو مالسلا كرت أطخو «ةرفكلا
 (فتاه) ىبرعلا ظفللاو (ت) اًراصتخا نوبتكي (نوفيلت) نولوقي
 : .ًاراصتخا (ه)وأ

 : عادولا دنع نولوقي نأ مهدالوأ نوملعُي نيملسملا ضعب-٤

 ديلقت بح ىلع دلولا أشنيل ةيبنجأ تاملك يهو (ياب ‹ياب)



 ™ نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 دراولا ةيحتلا ظفل مهومّلعُي نأ ءابآلا ىلع بجاولا ناكو «ةرفكلا
 :وهو ةنسلاو نارقلا يف

 . (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا)

 اذإ ىتح «لاجرلا اوحفاصي نأ مهتانب نومَّلعُي نيملسملا ضعب 4
 . مالسإلا يف ةمرّحم يهو «ةرفكلا ةداع يهو ءاهتدوعت تربك

 : لاق 8# لوسرلا نال

 «يذمرتلا هاور ءحيحص» (ءاسنلا حفاصأ ال ينإ)

 : اَ هللا لوسر لاقو

 ةأرما نسمي نأ نم ٌريخ ديدح نم طيخمب لجَر سأر يف نعطُي نأل)
 «يناربطلا هاور «حيحص» ` (هل لحتال
 لاجرلا نم اهجاوز هل لحي نمل ةأرملا ةحفاصم وه :مّرحُملاو

 . مهريغو ةلاخلاو لاخلاو معلا نباك

 ءاش نإ :لوقي الو ءاذكو اذك لعفأس :لوقي نيملسملا ضعب -6
 : لجو زع هللا لوق اوعمسي ملأ . هللا

 4 ها ءا نأ لإ @ اًَدَع تلد لع ی ىس نَوَ الو
 «۲ 4 . 3 : فهكلا»

 دعو :هل لوقيف ‹ يقيدص اي ادغ كروزأس : سانلا ضعب لوقي 7

 . اًدكؤم اًدعو ىنعي (ىكوأ) هيلع ُدريف «يزيلكتا

 أت : ءاطخأ هيف ريبعتلا اذه
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 ميلاعت نيفلاخُم ءاهب اوفَي ملو مهدوعوب نوملسملا ناهتسا دقل -أ

 «ءارسإلا» 4 الرس تاک دعنا نإ دهم اوَأَو »
 : لوقي ةَ لوسرلاو
 نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإو «بذك ثّدح اذإ : ثالث قفانملا ةيآ)

 «هيلع قفتماا (ناخ
 اولدعف ‹دعولا فلخ دكوعت هنأل (ملسم دعو) :اولوقي مل كلذلو

 يف ةدايز (يكوأ) ةملكو «فلختي ال ينعي (يزيلكنإ دعو) ىلإ هنع
 : : : . ديكأتلا

 ىلإ مهدعو فلخب نوئيسي نيذلا نيملسملا ىلع اًراع اذه سيلأ

 دحأ لاق كلذلو «لثملا برضم اوحبصأ ىتح مهنيدو مهسفنأ

 دالب يفو «مالسإ الب نوملسم نيملسملا اورشاع نيذلا ةاعدلا

 نأ ىنعمب !نوملسم دجوي الو «مالسإلا قالخأ دجوت رفكلا

 ‹دعولاب ءافولا وهو مالسإلا هب رمأ اًئيش نوقبطي رافكلا
 . دعولا نوفلخيف مهنيد ميلاعت نوقبطي ال نوملسملاو

 تاملكب اهلادبتسا يغبني (يكوأ ‹يزيلكنا دعو) ةملك لامعتسا - ب

 نأو ؛(دكؤم دعو «هدعو فلخي ال ملسم دعو) :لوقنف ةيبرع

 . لوقلاو « لعفلا قبطن

 «ًاليوط هرظتنتف «رصعلا دعب كروزأ : كل لوقي نيملسملا ضعب ۸
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 هيلع توف يذلا هيخأب زرضلا قحليو «برغملا لبق َّالِإ يتأي الو
 . اايوط هراظتناب هحلاصم

 بتكيف ‹ مهعئاضبل جيورتلاو ةياعدلا نوديري راجتلا ضعب نإ 4

 وأ «سيراب ءايزأ وأ ‹ندلوھ : لثم ةيبنجأ ءامسأ هرجتم ىلع
 نم اًيبرع اًمسا ىضري الو «ةقينألا يتديس  ةليمجلا يتديس
 : لثم يمالسإلا انخيرات ىلع ةلالد اهل يتلا ءامسألا

 . . . كومريلا_كوبت

 : هل لوقيف يرتشملا ءارغإ ديري راجتلا ضعبو
 ةحيص رخآ وأ ءابروأو اكيرمأ هتجتنأ ام رخآ وأ ‹نردوم ةجاح

 . بذكي دقو ءاذكو اذك ملاعوأ «ءايزألا ملاع يف

 مسا نع ثحبي حار تنب وأ يبصب قزر اذإ نيملسملا ضعب نإ 1

 ءاديوهو «ریبعو ءوسوسو «نازوسو ‹نسوس :لثم بیرغ
 ءدمحم : لثم هدلول امسا راتخي نأ هتحصن ولو «دهانو «يتيكو

 ةناّسح لثم هتنبل وأ «نئمحرلادبع «هللادبع ءرمع «دمحأ

 : كل لاقل «ةديفر «ةميلح «ةشئاع ‹ ةجيدخ «ةّيمس

 . (ةديدج) نردوم ءامسأ يف بغرأ انأ ةميدق ءامسأ اهنإ

 : لوقي ةي لوسرلا نأ ملسملا بألا اذه ملعي ملو

 (ثراحلاو ‹ نمح رلادبعو هللادبع مكئامسأ ريخ)
 [يناربطلا هاور حيحص»
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 تناك (ةديفٌز) مساو ‹ مالسإلا يف ةديهش لوأ (ةّيمس) مسا نإو

 لي لوسرلا ءامسأ كرتن نأ راعلا نم سيلأ «ىحرجلا دّمضَت
 تاينغملا ءامسأب يمسن مث «تايباحصلاو ةباحصلاو

 ىراصنلاو دوهيلا نم ىرت ال مث ؟تاقسافلا نهو ‹ تانانفلاو

 وأ تايباحصلاو ةباحصلا ءامسأب ىمسُي نم ةرفكلاو

 ٠ .!!تاملسملا
 :نولوقي «يبرع مسا وهو رسجلا نع نولوقي سانلا نم ريثك ١

 نأ انيلعف «يبرع اننارقو نوملسم نحن (يبرع ريغ) يربوك
 . مجاعألا دلقن نأ ال ءاهب رخفنو ةيبرعلا ملكتن

 خيراتلا اوبتكي نأ ةيبرعلا دالبلا يف ىتح نيملسملا نم ريثك داتعا - ۱۲

 اذهو ءرهشألاو ةنسلا يف يرجهلا مخ خيراتلا نم الدب يداليملاب

 مث «ىسيع داليمب نوخرؤي ىراصنلاو ةرفكلا نإف «ريبك أطخ
 يتلا ةَ دمحم مهيبن ةرجه خيرات اوكرتو .نوملسملا مهعبت

 يرجهلاب اوخرؤي نأ نيملسملا ىلعف ‹مهرصنو مهزعل زمرت
 يرجهلا دعب هولعجيلف «يداليملا ىلإ اوجاتحا اذإو

 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ 1
 ةيبرعلا ريغب قطنلا لجرلا دوعتي نأ هتهارك : ىناثلا هجولا :لاقف

 مظعأ نم تاغللاو ءهلهأو مالسإلا راعش يبرعلا ناسللا نإف
 .(463/1)ھا .اهب نوزيمتي يتلا ممألا رئاعش
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 مجاعألاب هبشتلا مدعو ىنكتلا ةيعورشم

 «دمحأ هاور حيحص» «هللادبع مآ تنأ ينتكا» : ةشئاعل لي لاق

 لك هللا لوسراي : ةي يبنلل تلاق ةشئاع نأ : ثيدحلا ببس ١
 . هركذف : كيم هللا لوسر اهل لاقف «يريغ ةينك اهل كئاسن

 . (طق دلت ملو تتام ىتح هللادبع مأ اهل لاقُي ناكف) : لاق

 : ثيدحلا نم دافتسي "7

 ء(ءاوس تنبلاو يبصلاو) دلو هل نكي مل ولو ينكتلا ةيعورشم

 . ىرخألا ممألا دنع ريظن هل سيل يمالسإ بدأ اذهو

 ام اوكرتيو ءءاسنو الاجر هب اوكسمتي نأ اًعيمج نيملسملا ىلعف
 (يدنفألا)و «(كيبلا) :لثم مجاعألا تاداع نم مهيلإ برست
 (ةسنالا)و (ةديسلا)و (ديسلا) وأ (ويسملا) كلذ وحنو (اشابلا)و

 ىلع ةيفنحلا ءاهقف صن دقو «مالسإلا ىلع ليخد كلذ لك ذإ
 . ةيكزتلا نم هيف امل (يدنفألا) ةهارك

 . ةسايرو ةيالو عون هل ناك نم ىلع قلطُي امنإف ديسلا امأ

 «يراخبلا هاورلا (مكدّيس ىلإ اوموق) : ثيدحلا يفو

 . سفنلا ةيكزت باب نم هنأل ؛ دحأ لك ىلع قلطي الو

 دقف مكديس كي نإ هنإف انديس قفانملل اولوقت ال) :ثيدحلا يفو
 (دمحأ هاور حيحصاا (لجو زع مكبر متطخسأ
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 ( مهنم وهف موقب هبشت نم )
 هبشتلا نم حيحصلا ثيدحلا اذه يف ميركلا لوسرلا انرٌذحُي

 رشحت الو ‹ مهنم نوكن ال ىتح ‹ مالسإلا ميلاعت فلاخي اميف رافكلاب

 نينمؤملاب هبشتلا ىلع ثيدحلا اذه انضحيو ‹ةمايقلا موي مهعم

 ‹ مهنم نوكت ىتح «مهتديقعو مهيزو مهقالخأ يف نيحلاصلاو

 : ىلاعت هللا لاق : مهعم رشحُن و

 لَا ا منأ بَل ََم كيلوا لوُسُرلَو هلأ عطب نمو
 «ءاسنلا» <40 دير كيلا جم رو ف6 قم

 يمالسإلا يلا اوكرتو «مهنيد رومأ اوكرت مويلا نيملسملا نإ
 «ىراصنلاو دوهيلا نم مهريغ نع مهزيمي يذلاو مهل صصخملا

 اوكرتو «مهقالخأ دسفيو «مهرضي اميف مهئادعأب نوهبشتي اوحارو
 تارئاطلاك ةثيدحلا تاعارتخالا نم مهعفني اميف بناجألا ديلقت

 :رعاشلا لوق مهيلع قحو

 روشقلاب اوراعتسا بللا نعو روجفلاب نكل ‹ يبرغلا اودلق
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 ةيبنجألا ديلاقتلا مها

 هللا هضرف يذلا باجحلا ةملسملا ةأرملا تكرت دقل :روفسلا ١

 ةيدوهيلا ةأرملاب هبشتت تحارو ءاهفرش ظفحيل ءاهيلع
 ` اههجو تفشك امدنع «بابشلا قالخأ تدسفأف «ةينارصنلاو

 . قاوسألا يف ةصيخر تحبصأو ءاهرعشو اهعارذو اهرحنو

 لاطنبلا نوسبلي مويلا نيملسملا بابش نم ريثكلا :لاطنبلا سابل ¥
 مجح يكحيو «ةيفلخلاو ةيمامألا مهتروع مسجُي يذلا قيضلا

 ءامسأب هتيمست نم كلذ ىلع ٌلدأ الو ءرافكلا نيدلقم . مهذاخفأ

 ةيلمع اولّهسُيل ءاضيأ ءاسنلا هسبل دقو (يوبوك ءوتسلش) ةيبنجأ
 بعصي ام ًاريثكف «ةثيبخ ةيدوهي ةطخ يف لاجرلاب طالتخالا
 نيتيصخلا ىلع هررض تبثو «ةأرملاو لجرلا نيب قّرفت نأ كيلع

 : لاقف قيضلا لاطنبلا سبل نع ملاع لجر لئس دقو

 ميسجت فرعت نأ تدرأ اذإو ءاهجراخو ةالصلا يف هسبل مرحي

 فيك «لاطنبلا سبلت نيح كتروع ىلإ رظناف «ةروعلل لاطنبلا
 ةيفلخلا كتروع ىلإ رظناو «مامألا نم كتروع مجح ودبي

 نكميو «ةيزخملا رظانملا عشبأ نم وهو «دوجسلا دنع ةصاخو

 سبلو «لمعلا دنع اًدج ضيرعلا لاطنبلا سابل نيرطضملل
 . ةالصلا دنع اميسالو «هتقو ريغ يف بوثلا
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 لفسأ ىلإ هنوليطُي مهنكلو :بوثلا نوسبلي نيملسملا نم ريثك 3
 : 85 هل وق نيفلاخم نيبعكلا

 كايإو «نيبعكلا ىلإف تيبأ نإف .قاسلا فصن ىلإ كرازإ عفرإ)
 [لايتخالاو ربكلا :يأ] (ةليخملا نم اهنإف ءرازإلا لابسإو

 «حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور»

 (رانلا يفف رازإلا نم نيبعكلا لفسأ ام) : :# هللا لوسر لاقو

 «يراخبلا هاور»

 نيبعكلا لفسأ بايثلا ليوطت ميرحت ثيداحألا هذه نم مهفُيو
 . ربكتلا نم هنأل

 ىلع اهنوعضي «ةرفكلا راعش اهنأل اهسابل مرحي : ةطينربلا سبل ٤-
 نم ملسملا عنمت اهتائيس نمو (كساك) ىمستو ‹مهسوؤر
 وه ‹ةمامعلا اهقوف وأ ةيبرعلا (ةيقاطلا) ةوسنلقلاو ‹دوجسلا

 ملسملا عنمي ي الو ‹دربلاو سمشلا رح يقي وهو «مالسإلا راعش

 .هريغ نع ملسملا زيمتي هبو «دوجسلا نم
 مرحي امك :لاجرلل ةبقرلاو ديلا يف رواسألاو بهذلا متاخ سابل -5

 : رال لاق ‹ ءاسنلاو رافكلاب هبشت هنأل ةيحللا قلح

 لاجرلا نم نيهبشتملاو ‹ لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملا هللا نعل)

 «يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هاور حيحص» (ءاسنلاب
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 + م

 روبقلاو متاملا تاركنم
 ىلع ةالصلاو ةحتافلاك «صخش ِتوَم نع نذآملا يف نالعإلا ١

 . ُب يبنلا

 آهبشت اهيف نأل «تيملا ىلع اهعضول روهزلاو ليلاكألا ميدقت -"
 .لاومألل ًاعايضو ‹یراصنلاب

 «دودخلا مطل وأ .ةحاينلا وأ «تيملا ىلع ءاكبلاب توصلا عفر ۳

 .داوسلا سبل وأ «بايثلا قش وأ

 فزع وأ «تيملا نفدل ةربقملا ىلإ لاجرلا مم ءاسنلا باهذ 5

 . ةربقملا يف ةنيزح ىقيسوم
 ٌىهْنَم اذه نأل ءرعشلاو رثنلاب هحدّمو ءربقلا دنع تيملا ءاثر 5

 : . ةي لعف امك نيرضاحلل ةظعوم ءاقلإ وه دراولاو هلع

 ائ لوسرلا لعف مدعل دلوملا وأ ركذلا وأ «ربقلا دنع نآرقلا ةءارق -6

 «هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ ناك هنأ هنع تباثلا لب «كلذل

 (لأسُي نالا هنإف «تيبثتلا هل اولسو «مكيخأل اورفغتسا) : لاقو
 ؛مكاحلا هاور حيحص»

 : ريرج لوقل نيعمتجملل تيملا لهآ نم ماعطلا ميدقت ۷

 هنفد دعب ماعطلا ةعينصو «تيملا لهآ ىلإ عامتجالا ىرن انك)
 ˆ ¢ یو

 «دمحأ هاور حيحصال [مالسإلا يف ةمّرحم ةحاينلا] (ةحاينلا نم مهريغل
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 نكمُي ذإ «ةيزعتلل نّيعُم ناكم يف تيملا لهأ ىلإ عامتجالا ۸

 ةءارق هيف عامتجالا ناك اذإ اميسالو ءتقو لك يف مهتيزعت

 . كلذ هتباحصو هيب لوسرلا لعف مدعل «نآرقلا

 ةباتكلاو هنيهدتو «ةيلاعلا راجحألاو ءربقلا ىلع ءانبلا مرحي -9

 : ثيدحلا يفف « هيلع

 «ملسم هاور» (هيلع ىنبُي نأو «ربقلا َصِّصَحُي نأ ةي ىهن)

 «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص» (ءیش ربقلا ىلع بتكُي نأ ىهنو)

 ءارقفلا ىلع تفرص ولو «لاومألل ًاعايض ةباتكلاو ءانبلا ىف نأل

 . ءارقفلا تيملا دافتسال

 ٠- تالوكأملا عيزوتو «تيملل لوحلاو نيعبرألاةلفح لمعب مايقلا .

 وأ «ديعلا وأ «ةعمجلا مويك : صوصخم موي يف روبقلا ةرايز ١

 ءاعدللو ةظعوملل نوكت روبقلا ةرايز نأل ‹نابعش فصن

 . نيعم تقو اهل سيلو..«تاومألل
 غلبت يتلا لاومألا نم هنوقفنت ام ينوطعأ :ةاعدلا دخأ لوقي 7

 مكل ليفك انأو . . روبقلا دييشتو متآملا ىلع ايموي نييالم ةعضب

 . ةريبكلا لودلا نم حبصيف «يمالسإلا ملاعلاهجو مكلرّيغأ نأب

 لهأل ماعطلا اوعنصي نأ نيملسملا نم بولطملاو عورشملا ١
 : ةا هللا لوسر لوقل تيملا
 ادوادوبأ هاور نسح» (مهلغشياممهاتأ د قفاماعطٌرفعجالا وعنصا)



 ییا جتنا ی چ
 یی ورک ؛ ا کھ

0 

 ةنسلاو باتكلا نازيم يف ةيفوصلا
 سانلا مسقناو «يمالسإلا ملاعلا دالب يف ةيفوصلا ترشتنا دقل

 له ؟قحلا ملسملا فرعي فيكف ‹ضراعمو ديؤم :نيقيرف ىلإ اهيف

 نيضراعملا نم وه مآ ؟مهعم ريسيف «ةيفوصلل نيديؤملا عم وه
 ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا نم دبال ؟مهبنتجيف ةيفوصلل

 : ىلاعت هلوقب المع « كلذ ةفرعمل

 «09 :ءاسنلا» 4 لوسرلاو هللا لإ هودرف سف مر ناک

 هتباحصو لوسرلا نمز يف ةيفوصلا مسا مالسإلا فرعي مل
 اذه اوقلطأف ‹فوصلا اوسبل داّهّزلا نم ةعامج ءاج مث «نيعباتلاو

 ؛ةمكحلا اهانعمو (ايفوص) ةملك نم ذوخأم ليقو .مهيلع مسالا

 ءافصلا نم ةذوخأم تسيلو «ةينانويلا ةفسلفلا بتك تمجرت امنيح
 (يفوص) تسيلو(يئافص)ءافصلا ىلإ ةبسنلا نأل ؛ مهضعب يعّديامك

 : (ةينابهر ال ةينابر) : هباتك يف يودنلا نسحلاوبأ لوقي

 . ةيكزت اهومس لب «ةيفوص اولاق ام مهتيل

 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 : ىلاعت هللا لاق امك
 ( 149 :ةرقبلا» 4 كرو ةمكشلو بانكلا مهمو ¥

 . نيملسملا قرف ديدجلا مسالا اذه روهظف

 ميلاعتل ةفلاخمو ءايرو كرش اهيف لب ؛ةيكزت ةيفوصلا يف سيل :لوقأ
 .مالسإلا
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 ةعدب ب کو ‹ ةعدب هن دحيم لک ناف ‹رومألا تاثدحعمو مكاّيإ)

 « حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور» (ةلالض

 ئرنل مالسإلا نازيم يف ةيفوصلا ميلاعت عضن نأ فاصنإلا نمو

 :هنع اهدعب وأ اهبرق
 ةيدنبشقنلاو «ةيرداقلاو ‹ ةيناجيتلاك ةددعتم قرط اهل ةيفوصلا -

 هنأ اهنم لك ىعّدي ىتلا قرطلا نم اهريغو ‹ ةيعافرلاو «ةيلذاشلاو

 قرفتلا نع ىهني مالسإلاو «لطاب ىلع اهريغو «قح ىلع
 : ىلاعت هللا لوقي
 اوناَكحَو هسي اورق رف ذاا ر در ماو ل

 تاومألاو ءايحألا ءايلوألاو ¥ نم م هللا ريغ وعدت ةيفوصلا 8

 (دمتعملا كيلع هللا لوسرايو ددمو اًثوغ هللا لوسراي) : لوقت يهف

 : لوقي ذإ اكزىش هربتعيو «هريغ ءاعد نع ئهني هللاو

 نما ب كم دة لَ كيل انّ د نب عت ی

 «سنوي» [نيكرشملا : نيملاظلا] €( َنيِملَظل
 وقيل لوسرلاو
 «حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور» (ةدايعلا َوُه ءاعٌدلا)
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 يلو وأ ًالوسر ناك ولو هللا ريغل زوجي ال ةالصلاك ةدابع ءاعدلاف

 . رانلا يفهبحاصدّلخُيو ؛ لمعلا طبحي يذلا ربكألا كرشلا نموهو

 مهل هللا مّلس ءايلوأو ًاباطقأو ًالادبأ كانه نأ دقتعت ةيفوصلا 3

 .اهريبدتو رومألا فيرصت

 : مهلأس نيح نيكرشملا باوج لوقي ىلاعت هللاو
 ‹31 :سنوب» 4 ەل لق هزيم "لاكي و
 :لوقي هللاو ؛ بئاصملا لوزن دنع هللا ريغل نوأجلي ةيفوصلاو

 رب َكَسَسْسَي نإَو وه لإ هَل شا ال رش هلا کس نو »
 «ماعنألا» 4( یف ی لك لمره ا رھ

 : بئاصملا مهب لزنت نيح ةيلهاجلا يف نيكرشملا نع لوقي هللاو
 «لحنلا» 4[ ) دور فرش مُكَتَماَدِلَرْثَو رس 00 2 ااا م ےس "* 2£

 قواخمو قلاخ مهدنع سيلف دوج ولا ةدحوب دقتعي ةيفوصلا ضعب - 3

 قشمدب نوفدملا يبرع نبا مهميعزو هللإ ُلكلاو قْلَخ ُلكلاف

 : لوقي
 ع م + | - ]ت

 ؟ٌفلكملا نَم ئرعش َتْيِلاي دبع ُّبّبلاو بر دبعلا
 ؟ٌفلكُي بأف بر تلق وأ يح كاذف دبع تلق ْنِإ  × ̀ ` ` ا 0 Mi: AZ كاع ف:

 «ىبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا»

 ءداهجلاو بابسألا كرتو ءةايحلا ىف دهزلا ىلإ وعدت ةيفوصلا 5
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 7 7 ہت ت الو خلا َراَّنلأ ها تالا اسف باو ?

 «الا/ : صصقلا» "`

 « 6 0 :لافنألا» روف ني منْعَطَت ام مُهَلَأوُدىأَو 3

 نم بلطتو ءاهخويش ىلإ ناسحإلا ةبترم يطعت ةيفوصلا-6

 يف ىتح «هللا نوركذي امدنع مهخيش اوروصتي نأ مهيديرم
 يف همامأ هخيش ةروص عضي هتيأر بيرق يل ناكو «مهتالص
 : لوقي هو لوسرلاو ‹ةالصلا
 (كاري هتاف ُهاَرَت د ْنُكَت مل ْنإف ‹هارت كّنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا)

 «ملسم هاور»

 يف ًاعمط الو «هران نم ًافوخ نوكت ال هللا ةدابع نأ يعٌدت ةيفوصلا -7

 : : ةيودعلا ةعبار لوقب نودهشتسيو « هتنج

 تنك نإو ءاهيف ينقرحاف كران نم ًافوخ كدّبعأ تنك نإ مهللا)

 . (اهنم ينمرحاف كتنج يف ًاعمط كدبعأ

 هللا دبعي ناك نم : يسلبانلا ينغلادبع لوق نودشني مهتعمس دقلو

 دبع دقف ةنجلل ًابلط هللا دبع نمو «رانلا دبع دقف هران نم ًافوخ
 : لوقيف ًابهروًابغر هنوعدي نيذلا ءايبنألا حدمي ىلاعتهللاو ا نثولا

 (اهروابعراتتوعديو تاي لا ف تورس اواڪک ْمُهَنِإ ل
 44٠ :ءاسنالا»
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 ^¢دەكى.كرار-- ¬.

 «اعنأل» 45 ريع ْرَي باَذَع ر ُتْيَصَعَنِإ ُفاَمَأ يِ لف ¥
 : لوقي ىلاعتهللاو . ركذلابتوصلا مفروفٌدلا و صقر لا حيبت ةيفوصلا -۸

 «؟ :لافنألا» ولف تج هار داد يَ َبىوُنمْؤمْلا اَمَّنِإ 0

 (هآهأ) ةملكب ظفلتلا ىلإ نولصي ىتح (هللا) ظفلب نوركذي مهارت مث

 : لوقي ةو لوسرلاو

 «يذمرتلا هاور نسحا (هللا الإ هللإ ال ركذلا لضفأ)
 : ىلاعت هلوقب هنع يهنم ءاعدلاو ركذلا يف توصلا عفرو

 «فارعألا» 6حيرَتَمُمْلا تعال منإ ةف واع ضن كر أوعدأ ¥

 «نيلالجلا ريسفت هركذ» [توصلا عفرو قدشتلاب ءاعدلا يف نيدتعملا بحي الز

 : مهل لوقيف مهتاوصأ نوعفري هباحصأ عمسي ةا لوسرلاو
 ًابئاغالو ٌمصأ نوعذت ال مكنإف .مكيفنأ ىلع اوُعَبْرِإ سانلا اهيَأ)

 «ملسم هاور» (مكعم وهو ًابيرق ًاعيمس َنوُعْدَت مكنإ

 [مكلاوحأ ملعيو مكاريو مكعمسي : مكعم وهو]

 مْركلا قلخُي نأ لبق نم اهب انركس ةمادُم بيبحلا ركذ ىلع انبرش
 : دجسملا ىف نودشني مهتعمسو

 حادقألا انقساو حاّرلا سأك ٍتاه
 [رمخلا ءامسأ نم : حاّرلاو ةمادملاو]
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 :لوقأ

1١ 

 يذلا هللا تيب يف رمخلا ءامسأ ركذ نم ةيفوصلا يحتسي ال

 ةمّرحملا رمخلا ءامسأ ركذل ال هللا ركذل ءيشنأ'

 :لوقي ىلاعت هللاو
 ٍلَمَع نم سج مرو باصتالاو ريبملاو رم اإ اوُئَما نيل اعاي »
 «ةدئاملا» 4( وحين ململ ونجا طلا

 ءركذلا سلاجم ىف نايبصلاو ءاسنلا ر خئت ةيفوصلا
 «داعسو «نوليلو ‹ىوھلاو قشعلاو «بحلا مسا نوددریف

 ءرمخلا ركذو ‹ صقرلا هيف .برط سلجم يف مهنأكو ءاهريغو
 نيكرشملا ةداع نم قيفصتلاو ؛حايصلاو قيفصتلا عم
 : لاعت هللا لاق مهتدابعو

 لقال 4ةَيِدَسَكَو اُم یا دنع مچ اللص ناک امو ©

 [قيفصتلا : ةيدصتلاو ‹ ريفصلا : ءاكملا]
 وهو ءاهركذ ىف (رهزملا)ب ىَّمسملا فلا لمعتست ةيفوصلا
 اهدنع دجوف ةشئاع ىلع ركبوبأ لخد دقف «ناطيشلا رامزم
 :ركبوبأ لاقف ءٌفّدلاب انبرضت نيتيراج
 : هك لوسرلا لاقف (نيترم) ناطيشلا رامزم

 ءيراخبلاهاور» 0 (ديع موي يف امهنإف «ركبابأ اي امُهُعد)
 موي يف هنأ هربخأ هنكلو «هلوق ىلع ركبابأ ب لوسرلا رق دقف
 نيعباتلاو ةباحصلا نع تبثي ملو «تانبلل هب حومسم ديع
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  GDس -

 يتلا ةيفوصلا عدب نم وه لب مهركذ دنع فلا اولمعتسا مهنأ

 : هلوقب ةي لوسرلا اهنم رذح

 «ملسم هاورلا (ٌدَر وهف انّرُمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم)
 . [لوبقم ريغ : ٌذَر]

 هيتأتف (هادج اي) : الئاق ديدح خيسب هسفن برضي ةيفوصلا ضعب 1 ؟

 ليلدلاو هللا ريغب ثاغتسا هنأل «هلعف ىلع هودعاسُيل نيطايشلا

 : ىلاعت هللا لوق

 بو © نيه مل وهف انلطيَس مل ضيقت نحيا خذ نع شعي نمو
 ¥ 469 ودهم ُب نوْبَسْكو يسا نع مودم
 [ضرعُي : شي

 لعافلا نأ عم «تاماركلا نم لمعلا اذه نأ نظي لاّهجلا ضعبو
 «ةمارك هربتعن فيكو ؛ةالصلل ًاكراتو ًاقساف نوكي دق اهل

 نم اذه لب (هادج اي) :لاق امدنع هللا ريغب ثاغتسا هبحاصو

 : هيف هللا لاق يذلا لالضلاو كرشلا

 5¢ : فاقحألا» 4 لأ نوئ نم اود نم لانو
 قيرطلا راتخا نأ دعب هلعافل لالضلا قيرط يف جاردتسا و وهو

 : ىلاعت هللا لاق
 475 : میرم» ذم نمي هل ددل اصلا یف ناک نم لف ¥
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 ‹ةيدنبشقنلاو «ةيلذاشلاو «ةيناجيتلاك ةريثك قرط اهل ةيفوصلا ١
 . طقف دحاو قيرط هل مالسإلاو ؛اهريغو
 : لاق نيح- هنع هللا يضر -دوعسم نبا ثيدح ليلدلاو

 ه : لاق مث «هدیب اط اا هلا لوسر انل طخ
 : لاق مث هلامشو هنيمي هنيمي نعاطوطخ ّطخو (اميقتسم هللا لیبساذه)

 : (هيلإ وعدي ناطيش هيلع الإ ٌليبس اهنم سيل ‹لْبُملا هذه)
 : ىلاعت هلوق أرق مث

 مكب قرف لبسلا اوعي ال و وهبت امی قسم یلص اد أَو

 «ماعنالا» OE وف مڪمل هب ہک صو مک لد وليس نع

 «يئاسنلاو دمحأ هاور حيحص»

 ا : ًالئاق مهبذكي نآرقلاو ؛بيغلا ملعو فشكلا يعّدت ةيفوصلا -! £

 465 : لمنلا» 4 قل يا سيزالاو وما ريال

 : كي هللا لوسر لاقو

 «يناربطلا هاور نسح-» (هللا لإ بيغلا ملعيال)

 هرون نم قلخو ؛هرون نم ًادمحم قلخ هللا نأ معزت ةيفوصلا 6
 : ًالئاق مهبّذكي نآرقلاو ءءايشألا عيمج

 «فهكلا» رر کمتر ات يوكن هي رس انآ اإ لف »

 : مدا قلخ نع ىلاعت هلوقو

 ۱ :ص 2 40 نط = ك



 5 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 (رباج اي كّيبن رون هللا قلخ ام لوأ) : ثيدح امأو

 «لطابو عوضوم وهف» :
 . ليك دمحم لجأل ايندلا قلخ هللا نأ معزت ةيفوصلا - 7

 : الئاق مهبذكي نآرقلاو
 ¶5 6 :تايراذلا» 4 نوذُجي ال دولا یا تقلع امو 8

 :ەلوقېۋاگ لوسرلا نآرقلا بطاخو
2 

E2 201 ل يا  

 «رجحلا» [توملا : نيقيلا] 409 ثقيلا كيلأي قَح كەر دبعأو
 نيح مهبذكي نآرقلاو ءايندلا يف هللا ةيؤر معزت ةيفوصلا -۷

 : مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلع لاق

 ¢ 1 83 : فارعألا» 4در نل لاق تإ رظنأ فرا براق ¥

 ةياكح باب) نيدلا مولع ءايحإ هباتك يف يلازغلا ركذ دقو

 ول :ًاموي بارتوبأ لاق :ةصقلا هذه (مهتافشاكمو نيبحملا

 هللا تيأر دق «لوغشم هنع ينإ : هقيدص هل لاقف !ديزيابأ تيأر

 زع هللاب رتغت كليو :بارتوبأ لاق :ديزي يبأ نع ينانغأف ىلاعت

 نم كل عفنأ ناك ةدحاو ةرم (يماطسبلا) ديزيابأ تيأر ول لجو

 ال تافشاكملاهذهلاثمأف : يلازغلا لاق مث «ةرم نيعبس هللا ىرت نأ
 «3 65 ٤/ ءايحإلا : رظنا» . نمؤملا اهركني نأ يغبني

 فلاخت رفكو بذك اهنأل اهركني نأ نمؤملا ىلع بجي لب :لوقأ

 . لقعلاو ثيدحلاو نآرقلا
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 ءةظقي ايندلا يف يب لوسرلا ةيؤر معزتو يعّدت ةيفوصلا 8
 : الناق مهبذكي نآرقلاو

 «نونمؤملا» ONES) مهيارو نمو

 ىلإ ايندلا ىلإ عوجرلا نيبو مهنيب زجحي زجاح مهمامأ نم يأ
 الي لوسرلا ىأر ةباحصلا نمأدحأ نأ انيلإ لقني ملو ةمايقلا موي

 كناحبس ؟مهريغو ةباحصلا نم لضفأ ةيفوصلا لهف «ةظقي
 . ميظع ناتهب اذه

 ةطساو نودب ةرشابم هللا نم ملعلا ذخأت اهنأ معزت ةيفوصلا 4

 : (يبر نع يبلق ينثدح) : نولوقيف لكي لوسرلا

 : صوصفلا هباتك يف قشمدب نوفدملا يبرع نبا لاق

 ` وأ 6# هنع مكُحلا ذخأي يذلا لوسرلا نع ةفيلخلا اًنمف)

 نوكيف هللا نع ذخأي نم انيفو «ًاضيأ هلّصأ يذلا داهتجالاب
 : .(!هللا ةفيلخ

 لسرأ هللا نأ ىلع صني يذلا نارقلا فلاخي لطاب مالك اذه :لوقأ
 : هللا رماوأ سانلا غلبيللٍادمحم

 : ىلاعت هللا لاق

 © 67 :ةدئاملا» 4 كير نم كدي لأ ام ب لوسا اات @ $

 . ءارتفاو ٌبذك وهو «ةرشابم هللا نع ذخأي نأ دحأل نكمي الو
 ىتح انع ْبْعَي مل هللا نأل «هللا ةفيلخ نوكي ال ناسنإلا نإ مث



 ه . | م 1
 ەچ نيملسملا نم ريثك اهملعي

 . رفاسنو بيغن امنيح انلهأ ظفحي يذلا وه هللاف ‹ هفلخن

 : ثيدحلا يف ءاجو

 ؛ملسم هاور» (لهألا يف ةفيلخلاو رفّسلا يف ٌبحاصلا تنأ مهللا)

 ىلع ةالصلا سلجم مساب عامتجالاو دلاوملا ميقت ةيفوصلا ٠

 نوعفري امنيح كلذو «هميلاعت نوفلاخي مهو هو يبنلا
 كرشلا اهيف يتلا دئاصقلاو ديشانألاو ركذلا يف مهتاوصأ

 ه : 6‰ لوسرلا نيبطاخم نولوقي مهتعمسف ‹حيرصلا
 ددملادوجولا ىلع رونلا ضيفمايو ددملا هاجلا ضيرعاي ددملا

 دّرشو َّالِإ ُبركلا كار ام انبرك جرف هللا لوسر اي
 ءدوجولا ىلع رونلا ضيفُم نأب داقتعالا انيلع بجوي مالسإلا : لوقأ

 .هدحو هللا وه بوركلل جرفملاو
 فاوطلا وأ ءاهلهأب كربتلل روبقلا ىلإ لاحّرلا دشت ةيفوصلا ١

 نيفلاخم ىلاعت هللا نود نم اهئاعد وأ ءاهدنع حبذلا وأ ءاهلوح

 .: كك لوسرلا لوق
 «مارحلا دجسملا :دجاسم ةئالث ىلإ لإ لاحّرلا ڈش ال)
 هيلع فتم (ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو

 .هلوسرو هللا لوق تفلاخ ولو ءاهخويشل بّصعتت ةيفوصلا -

 : لوقي ىلاعت هللاو
 مص کە« ا ك 4
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 نيدلا نم ةمهم تامولعم

 : لوقي ةَ لوسرلاو
 (فورعملا يف ةعاطلا امنإ هللا ةيصعم يف ٍدحأل ةعاطال)

 «هلع قفتم»

 لمعل ماقرألاو فورحلاو مسالطلا لمعتست ةيفوصلا 7

 . كلذ ريغو .بجحلاو مئامتلاو ةراختسالا

 «ةراختسالا يف نيجوزلا مسا باسح ىلإ نوأجلي اذامل :لوقأ

 يف دراولا ةراختسالا ءاعد نوكرتيو ,عدبلا نم اهريغو

 هباحصأ ةي لوسرلا همّلعُي ناك يذلا يراخبلا حيحص

 : لوقي نآرقلا نم ةروسلاك
 مث ‹ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف رمألاب مكدحأ مه اذإ)

 : لقيل
 كلأسأو ,كتردقب كثدقتسأو «كملعب كريختسأ ىن نإ مهللا

 .ملعأ الو ملعتو ءردقأ الو ٌردقت كنإف < :ميظعلا كلضف نم

 . بويغلا مالع تنأو

 يشاعمو ينيد يف يل ٌريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا

 ناو ءهبف يل ڭراب مث يل ُهْرَسَيو ‹يلُەرذقاف .يرمأ ةبقاعو
 ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا اذه نأ ٌملعت تنك

 ناك ثيحّريخلا يلْردقاو ‹ هنع ينفرصاو ينع ةف رصاف ‹ يرمأ
 «يراخبلا هاور» : (هب ينصر مث



 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال
(um . )م ممم 

 لب لي لوسرلا نع ةدراولا تاولصلاب ديقتت ال ةيفوصلا 45

 يذلا هاضري ال يذلا حيرصلا كرشلا اهيف تاولص نوعدتبي

 خيشل (تاولصلا لضفأ) باتك يف تأرق دقف هيلع نولَصُي

 : هيف لوقي يفوص ينانبل
 . (ةيمويقلا ةيدحألا هنم لعجت ىتح دمحم ىلع لص مهللا)

 باتك يفو هئامسأو هللا تافص نم ةيمويقلاو «ةيدحألا :لوقأ

 ًادج مالسإلا نع ةديعب ةيفوصلا نأ ملسملا يخأ اي تيأر دقل

 نأو ‹ مالسإلا نازيم يف اهلامعأو اهداقتعا تيأر نأ دعب

 .رفكلاو كرشلا يف عقوت يتلا عدبلا هذه ضفري ميلسلا لقعلا



 نيدلا نم ةمهم تامولعم
 مي هس ى ي ي ا م ممم مىس م م

 ةيفوصلا لاوقأ نم
 مهيف نأو «مالسإلا نم ةيفوصلا نأ نظي سانلا نم اًريثك نإ

 مهدعُب ئريل مهلاوقأ ىلع ملْطي نأ ملسم خأ لكل ٌديرأو ‹ءايلوألا

 :نارقلا ميلاعتو مالسإلا نع

 ريبك وهو قشمدب نوفدملا يبرع نب نيدلا يبحم خيشلا لوقي ١
 : ةيكملا تاحوتفلا هباتك يف ةيفوصلا

 اذهل لصحي هتاور قيرط نم ًاحيحص نوكي ٍثيدح َبْرف)
 هعضو ملعيف ب لوسرلا هلاؤسل حيحص ريغ هنأ فشاكملا

 بُرو «هقيرط ةحصل لقنلا لهأ هب لمع نإو هب لمعلا كرتيو

 «هتاوُر يف عاضو لجأل هقيرط فعضل هب لمعلا كرت ثيدح

 نيح حورلا نم هل فشاكُملا عامسل رمألا سفن يف ًاحيحص نوكي

 . ديم هللا لوسر ىلع هئاقلإ

 ةروهشملا ثيداحألا باتك ةمدقم يف دوجوم مالكلا اذهو

 نعطو «يوبنلا ثيدحلل برضو ءريطخ مالك وهو « ينولجعلل
 .امهريغو ملسمو يراخبلاك ثيدحلا ءاملع يف

 ةينثولاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاك نايدألا ةدحو نع يبرع نبا لوقيو 1

 : مالسإلاو

 يناد ينيد ىلإ هنيد نكي مل اذإ يبحاص ٌركنأ مويلا لبق تنك دقو

 نابهُل يدو نالزغل ىعرمف ةلاح لک ًالباق يبلق حبصأف
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 نارق فحصُمو ةاروت حاولأو فئاط ةبعكو ناثوأل ٌتيبو

 ّنِم ورال ق وه م ةي بق لق اكبر مسا رع یک نمو
 «نارمع لآ» 469 برسا

 لكو « هللا وه قولخملاو .قولخملا وه هللا نأ دقتعي يبرع نباو ۳

 : هلوقب كلذ نع رّبعيو ءرَخآلا دٌبعَي امهنم
 هذثعأو ىندععيو هدمحأو ىندمحیف

 : صوصفلا هباتك يف يبرع نبا لوقيو -5

 . !(قحلا عجاضي امنإ هتجوز عجاضي امنيح لجرلا نإ)
 . (قحلا حكنيامنإ) : هلوقب كلذ يسلبانلا حرشيو 5

 .ًاريبك أ ولع نولوقي اع هللا ىلاعت

 ‹ كتيدحأ ىلإ ينعفراو «كتينابر ينْسبلأو ‹ كتينادحوب ييف

 . كانيأر اولاق كقلخ ىنآر اذإ ىتح

 : هسفن نع لوقيو

 .(! !نايبص ةبعل ةنجلا ‹ يناش مظعأ ام ‹ ىناحبس يناحبس)

 يماهربو «ينارصن ينكلو انآ ملسم :يمورلا نيدلا لالج لوقيو 7
 « ةسينك وأ 6« كدجبسم . . داو دوبعم ىوس یل سيل .يتشدارزو



 نيدلا نم ةمهم تامولعم چه

 ىّلجتو .ىليل ةروصب سيقل ىّلجت هللا نإ | :ضرافلا نبا لوقي ۸
 هتديصق يف ؛ ةنيثب ةروصب ليمجل ێڵجتو ءةزع ةروصب ریثکل
 . قحلا تايلجت نم اذه نأ فرتعي وهف « ةفورعملا ةيئاتلا

 : تلاقف ؟ناطيشلا نيهركت له : ةيودعلا ةعبار تلئس -4

 . (دحأل ةيهارك يبلق يف كرتي مل هل يبح نإ)

 : ىلاعت هللا ةبطاخم لوقتو

 . (!اهيف ينقرحاف كران نم ًافوخ كدبعأ تنك نإ)

 : : لوقيف رانلا نم انرذحي هللاو

 ©6 : ميرحتلا» ارات کیلو کشا اوف اونماء نیلا اياك »
 : ةعبار نعاولاقو

 يهو ءاهلوقب ذخألا زوجي فيكف ‹ةصقار وأ ةينغم تناك اهنإ
 ؟نآرقلا فلاخت

 نادوسلا نم . رصاعم يفوص وهو يناهربلا نامثع خيشلا فل - ٠١

 : (ناطيشلا ءايلوأ ىلع نمحرلا ءايلوأ راصتنا) ` هامسأ ًاباتك

 .(نيملسملا ناوخإلاو نييباهولا هب دصقيو)

 . لتقف لتقلاب ةينادوسلا ةموكحلا هيلع تمكحو
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 ةيفوصلا تامارك
 ركذأسو ؛تامارك مهل ءايلوألا نم ًالاجر اهل نأ ةيفوصلا معزت
 ئريل مهئايلوأ نع ةرداصلا مهتامارك نم ًائيش ميركلا ءىراقلل

 . تايرفكو تالالضو تافارخ اهنأ
 ءايلوأ تامارك ددعي (ىربكلا تاقبطلا) هباتك ىف ىنارعشلا لوقي
 ر : ةيفوصلا

 .ىراصنلا ةمامعك ططخملا شاشلا سبلي هنع هللا ىضر ناكو 1

 يتأي ءافورح وأ اتيم هدجو بلك لك نأل ءًارذق ًانتنم هناكد ناكو
 «هدنع سلجي نأ دحأ عيطتسي ال ناكف «ناکدلا لخاد هعضيف هب

 رهطتف بالك ةاقسم قيرطلا يف دجوف دجسملا ىلإ هجوت هنأو

 ه . ريمح ةخشم يف عقو مث ‹اهيف
 هدوار (ةيحل الب ًاباش) ًادرمأ وأ ةأرما ىأر اذإ هنع هللا يضر ناكو ۲

 ريزو نبا وأ ريمأ نبا ناك ءاوس «هتدعقم ىلع َسَّسَحو «هسفن نع
 . !سانلا ىلإ تفتلي الو «هريغوأ هدلاو ةرضحب ناك ولو

 : لوقيف (شيحو يلع) هديس نع ينارعشلا ثدحتيو ۳

 هل لوقيو ةرامحلا ىلع نم هلزنُي «هريغ وأ دلب خيش ىأر اذإ ناكو

 يف رّمست ‹دلبلا خيش ئبأ نإف ءاهيف لعفأ ىتح اهسأر كسمإ
 لجخ هل لصح عمس نإو ؛ةوطخ يشمي نأ عيطتسي ال ضرألا

 . هيلع نورمي سانلاو ميظع
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 ٤ يرضخلا دمحم هديس نع ينارعشلا لوقي :

 ةعمجلا موي مهءاج هنأ «يسرسلا لضفلاوبأ خيشلا ينريخأ) ‹

 «هدحو هيلع ىنثأو هللا دمحو «ربنملا ىلع علطف ‹ ةبطخلا هولأسف

 ء(مالسلاو ةالصلا هيلع سيلبإ الإ مكل هلإ ال نأ دهشأو) :لاق مث

 نم مهلك سانلا برهو .لزنو فيسلا لسف !!رفك : سانلا لاقف
 نأ دحأ أّرجت امو ءرصعلا ناذأ ىلإ ربنملا ىلع سلجف ‹ مماجلا

 لهأ ربخأف ‹ةرواجملا دالبلا يلاهأ ضعب ءاج مث ‹ مماجلا لخدي

 مويلا كلذ هل انددعف ‹مهيف ىلصو مهدنع بطخ هنأ ةدلب لك

 . (ةبطخلا يف اندنع اسلاج هارن سولج نحنو اذه «ةبطخ نيثالث _
 : هل لاقف «هترامح تعاضف هراز يمجعلا فسوي خيشلا نأ اهنمو 5

 اهب ىتأو ربقلا نم علطف «كروزأ ام مويلا دعب هللاو الإو يترامح

 . كترامح ديق انترز اذإ : لاقو «ةيّربلا نم
 رثأل ًالالجإ تمق :لاقف «لئسف «هل ماقف بلك هب رم :هنأ اهنمو 6

 . يفوص رثأ نم ةقرخ هقنعب دجوف شتتمف «ءارقفلا
 هنأ يهو ءاهبرغأو تاداعلا قراوخ بجعأ نم ةمارك خيشلا نم تيأرف -۷

 خيشلا ذخأف .هبدؤي نأ دارأو ءاذه دمحم همداخ ىلع بضغلا رهظأ

 هنأ ثيحب ًابيجنع ًالوط لاطف هرازإ تحت نم نيتنثالا هديب هسفن ليلحإ
 مداخلاو روكذملا همداخ هب دلجيراصو ‹ هنعدئاز وهو هفتك ىلع هعفر

 0847/١ ةيفوصلا تامارك عماج» . ملألاةدش نم خرصي
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 يردي ال وجلا نم حبش خيشلا ةقلح يف ًاموي لزن هنأ اهنمو ۸

 ىلإ حبشلا عفترا مث ةعاس خيشلا قرطأف ءوه ام نورضاحلا

 انيلع طقسف ةوفه هنم تعقو كَّلَم اذه : لاقف هنع هولأسف ‹ءامسلا

 . انتعافش هللا لبقف < انب عفشتسي

 ءاشعلاو برغملا نيب ب أرق هنأ يثيرحلا سابعلاوبأ يديس يل ركذ 9

 خيشلا لاقف يفصرملا يلع خيشلل كلذ تركذف «تامتخ سمخ
 . ةمتخ فلأ نيتسو ةئامثالث ةليلو موي يفآرق هنأ هل عقو : ريقفلا

 نيرشعو ًاسمخ تحس ىتح سانلل تسلج ام :لاق هنأ هنعو ٠

 نم برشأو «ضرألا تابن نم لكا تنكو «يراربلا يف ةنس
 تيطعأو :لاق .رثكأو ةنسلا ءاملا نع ربصأ تنكو «راهنألا

 ةبوصنم دئاوملا دجأ تنكف «ةيربلا يف حئاس انأو - نك فرح
 تنكو « لكأو ىولحلا لبجلا نم عطقأو «يهتشأ ام اهنم لكا

 رحبلا نم هيلع بصأو لمرلا عضأف ءركسلا لمرلا نم برشأ
 .ىلاعت هللا عم ابدأ كلذ تكرت مث ءًاولح هبرشأو

 امك دحاو ءوضوب مايأ ةعبسلا ثكمي ناك هنأ هتامارك نمو ١'
 ىهتناو :لاق . يواحطلا طسابلادبع خيشلا همداخ كلذب ينربخأ

 .ًادحاواءوضوًاموي رشع دحأ لك ضوتي هرمع رخآ يف ناك هنأ هرمأ
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 ةيفوصلا دنع داهحلا

 ىلع مهسفنأ داهجب نولوغشم مهف ًادج ليلق ةيفوصلا دنع داهجلا
 وهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك اثيدح نووريو ؛مهمعز

 اذهف . (ربكألا داهحلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعَجَر) : يلي هلوق

 نم حضاولا لب ءال يبنلا لاوقأب ةفرعملا لهأ نم دحأ هوري مل _
 «ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم رافكلا داهج نأ ةّنَّسلاو نآرقلا

 : داهجلا ىف ةيفوصلا لاوقأ هذهو

 اورودي نأ انناوخإ رمأئ نأب دهعلا انيلع ذخأ دقل : ينارعشلا لوقي ١-

 ‹ مهيلع هللا هعفر نم طق نوردزيالو ءراد امفيك هلهأو نامزلا عم

 .اهتيالوو ايندلا رومأ يف ناك ولو
 نأ بجي الف ؟ موق ىلع ًاملاظ طّلس اذإ هللا نإ : يبرع نبا لوقيو -؟

 . هللا نم مهل باقع هنأل ‹هومواقي

 يف اشاع ناريبكلا نايفوصلا ناميعزلا ضرافلا نباو يبرع نباو -۳

 يف كراش امهنم ًادحاو نأ عمسن ملف «ةيبيلصلا بورحلا دهع `

 ىلع ةها ةرثن وأ هرعش يف لّجس وأ «لاتق ىلإ اعد وأ «لاتق

 : سانلل ناررقي اناك دقل ‹ نيملسملاب تلزن يتلا عجاوفلا

 الإ مهامف «نييبيلصلا نولمسملا عديلف «ءيش لك نيع وه هللا نأ

 .روصلا كلتب ةدسجتم ةيهللإلا تاذلا

 ةقيرط ثحب دنع (لالضلا نم ذقنملا) هباتك يف يلازغلا ركذيو -5
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 ةرات هتولَخ يف ًالوغشم ةيبيلصلا برحلا لالخ ناك هنأ ‹فوصتلا
 هيلع اهباب قلغُي « سدقملا تيب ةرخص يف ةراتو « قشمد ةراغم يف

 . نيتنسلا ىلع ديزت ةدم يف
 كرحي مل ه7 ماع نييبيلصلا دي يف سدقملا تيب طقس املو

 .هطوقس دعب ةنس ١١ شاعو داهجلل اعدالو ءًانكاس يلازغلا

 داهجلا نع ًائيش هيف ركذي مل «يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ باتكو
 . تايرفكو تافارخ يه يتلا تاماركلا نمًاريثك هيف ركذ لب ءادبأ

 4405/5 رظنا»

 :(رصاعملاو ثيدحلا برعلا خيرات) باتك بحاص ركذيو 5
 اوثبو ‹ عدبلاو تافارخلا اوعاشأ ةيفوصلا قرطلا باحصأ نأ

 . سيساوجكر امعتسالا مهمدختساف «لاضنلا يفةيمازهنالا حور

 :لوقي يروسلا ةفقش رهف دمحمل (فوصتلا يف) باتك نمو 1

 ةموكحلا نأ ركذن نأ خيراتلاو ةقيقحلل ةمدخ انبجاو نم ىرن)

 ةقيرطلا هذه رشن تلواح ةيروس ىلع بادتنالا نمز يف ةيسنرفلا
 مهل تمدقف ‹ ةمهملا هذهل خويشلا ضعب ترجأتساو (ةيناجيتلا)

 يدهاجم نكل ءاسنرف ىلإ ليمي ليج ةئشنتل ناكملاو لاملا
 ةقيرطلا رطخ ىلإ دالبلا لهأ نم نيصلخملا هابتنا اوتفل برغملا
 قشمد ِتَّيهف ءنيّدلاب رتستت ةيرامعتسا ةيسنرف اهنأو «ةيناجيتلا
 . (ةبخاص تارهاظم يق اهيبأ ةركب نع
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 ه ةيفوصلا دنع يلولا موهفم
 ةف هربق ىلع نوكي يذلا وه ةيفوصلا نم ريثك دنع يلولا ۾ موهفم نإ

 ضعب ىلولا اذهل ةندّسلا ٌبسنيو «دجسملا ىف نفد يذلا وأ ةريبك ا

 مهلاومأ سانلا نم اوذخأي يكل «ةحيحص ريغ نوكت دقو تاماركلا

 .اهريغو ءايروسو ءتومرضحو « رصم يفوهامك « لطابلاباهولكأيو
 مهسفنأ اوّمسو زوردلا اهعرتخا ةعدب دهاشملاو «بابقلا ةركفو

 اهل لصأ ال ةلعتفم اهرثكأو «دجاسملا نع سانلا اوفرصيل نييمطافلاب

 . قارعلا يفدهشتسادقو ‹رصم يف سيل- هنعدللا يضر -نيسحلاربق ىتح
 : ثيدحلا يفو ‹ ىراصنلاو دوهيلا لمع نم دجسملا يف نفدلاو

 «هيلع قفتم» (دجاسم مهئايبنأ َروُبُق اوُذَخَّتا ءىراصنلاو دوهيلا هللا نعل)
 ريبك أطخ اذهو «هدجسم يف نفذ ةي لوسرلا نأ سانلا ضعب نظي
 نويومألا ءاج ىتح هلاح ىلع يقب مث «هتيب يف نفد ةي لوسرلا نأل

 نم ًاريثك نإ . هيلإ ربقلا اولخدأو ‹دجسملا اوعّسوو ًاماع (80) دعب
 دعبو ءًاخيش ناك اذإ اميسالو دجاسملا يف ئتوملا نونفدي نيملسملا
 : لوقي ىلاعت هللاو . كرشلا يف نوعقيو « هللا نود نم هنولأسي ةدم
 «نجلا» <( اد شا عاودت لولا ًدِعْسمْلا َنَأَو »

 ةدابعلوةالصلل يه لب « ىتوملا نفدل رباقم تسيل مالسإلا يف دجاسملاف

 ؛ملس» (اهيلعاوسلجتالوروبشلا ىلإاوُلصُنال) : لوقيلوسرلاو ؛هدحو هللا

 . هيلع سلجت وأ ربقلا ىلإ َىَّلصت نأ ملسملا يخأ رذحاف
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 نلمحرلا ءايلوأ

 مه الو هلع وح ال للا آَيلْوأ تإ الا : ىلاعت هللا لاق 1

 ‹6؟ :سنوب› 40 ت ۇتماواَسسَواؤَسا لا 9 تورت
 3 £ :لافتألا» «َنوفتمْلا الإ ەۋايلوأ نإ # : ىلاعت هللا لاقو ۲
 .هوعديو هيصعي الو هللا يقتي يذلا نمؤملا وه نآرقلا يف يلولا 3

 : هتاداعم نم هللا رذح دقو ؛هب كرشيالو

 «يراخبلا هاور» (بؤحلاب ُهتْنَذَأ دقق عَ ىل ئداع نم)

 اهب هللا همركي ةمارك عئاطلا دحوملا نمؤملا يلولا اذهل رهظت دقو
 «ميركلا نآرقلا يف ةتباث ةماركلاو ةتباث ةيالولاف «ةجاحلا دنع

 ی ن مي لاَ اقدر ادع دو َباَحيْلا ير اع کد الع »
 «نارمع لا» باح ریپ اسی نم فر هللا ن هللا دنع نم وه تاق زله

 الو .دٌحوم عئاط يقت نمؤمل الإ نوكت ال نكلو ةتباث ةيالولاف
 ؛ بونذلا ىلع ٌرصي وأ «ةالصلا كرتي قساف لجرل نوكت نأ نكمي

 مل نآرقلاف ءاّيلو نوكي ىتح هيدي ىلع ةماركلا روهظ طرتشُي الو
 . طقف ىوقتلاو ناميإلا طرتشا لب ءاهطرتشي
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 ناطيشلا ءايلوأ
 وأ يصاعملاب رهاجي قساف دي ىلع ةماركلا رهظت نأ نكمي الو

 ءايلوألإ نم نوكي فيكف «نيكرشملا لمع نم وهو هللا ريغب ثيغتسي
 ؟نيمركملا

 ناميإلاب نوكت لب ‹دادجألا نع ةثارولاب نوكت ال ةماركلا نأ امك

 برض نم نيعدتبملا ضعب دي ىلع رهظي امو ‹حلاصلا لمعلاو
 . سوجىملاو نيطايشلا لمع نم وهف رانلا لكأ وأ «مهسفنأل فيسلا

 : ىلاعت هللا لاق ؛مهلالض يف اوريسيل مهل جاردتسا وهو

 ”هتباحصو هللا لوسر هلمعي مل هنأل «مالسإلا هُرقُي ال لمعلا اذه لثمو

 :ل# لوسرلا اهنع لاق يتلا ةثدحملا عدبلا نم وهو «هدعب نم
 (ةلَالَض ةعدب ّلكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ‹رومألا تاثدحمو مكايإ)

 «حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور» |

 ةطوطب نبا كلذ لقن امك «كلذ نم رثكأ نولعفي دنهلا يف رافكلاو

 : لثم هبتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنع ىكحو ءهتلحر يف
 اذه لب ! ! ؟تامارك مهل ءايلوأ : مهنع لوقن لهف «(ئواتفلا عومجم)

 امك ةلالضلا يف ديزيل هبحاصل جاردتسا وهو «نيطايشلا لمع نم

 : ىلاعت هللا لاق
 ا لج ری

 01/0 : میرم» 4 ادم لا هل ةدمبلف ةكضلا ف ناك نم لق ¥
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 ءاجرلاو فوخلا

 45 6 : فارعألا» # اعملو افرح ءوعَدَاَو # : ىلاعت هللا لاق

 ًافوخ مهدوبعمو مهقلاخ اوعدي نأ هدابع ىلاعتو هناحبس هللا رمأي

 . هميعنو هتنج يف ًاعمطو ‹ هباذعو هران نم
 : رجحلا ةروس ىف لاق امك

 ُتاَدَمْلا ره ناَدَع او © ميلا ُروعَمْلا انآ نا ىداَج ئی # ¥
 « رجحلا» 4 ريل

 هللا يصاعم نع داعتبالا ىلع دبعلا لمحي هللا نم فوخلا نأل

 ‹ حلاصلا لمعلا ىلع هزفحي هتمحرو «هتنج يف عمطلاو هيهاونو

 . هبر يضري ام لکو
 : تايالا هذه هيلإ يدهت ام

 ١- هبيجيو «هءاعد عمسي يذلا وهو ‹ هقلخ يذلا هبر دبعلا وعدي نأ .

  ۲ةدابع ءاعدلا نأل ءًاكلم وأ ًايلو وأ ًايبن ناك ولو « هللا ريغ ءاعد مدع

 ىلاعت هللا الإ اهيلع ردقي ال يتلا رومألا يف اميسالو ‹ةالصلاك .
 . هباوثو هتنج يف ًابغار «هباقعو هران نم افئاخخ هبر دبعلا وعدي نأ ل“

 ًافوخ هللا نودبعي ال مهنأب :نيلئاقلا نييفوصلا ىلع دَر ةيآلا يف -4
 .ةدابعلا عاونأ نم ةبغرلاو فوخلا نأل ؛هدنع اميف ةبغر وأ هنم

 : لاقف رشبلا ةوفص مهو ءايبنألا هللا حدتما دقو



 ابهر ابعر توُعَديَو تريلا ف توغر أواكح مِل
 «ءايبنألا» 469 توش ا أارناكحو

 : ثيدحيوونلا حرشامدنعةيوونلا نيعبرألا باتك ىلعٌدَرةيآلا يف 5

 «يراخبلا هاور» ( . . . تاّينلاب لامعألا امنإ)

 : لاوحأ ثالث هلف ةينلا هتنراقو لمعلا دجو اذإو : لاق ثيح

 . !ديبعلا ةدابع هذهو «ىلاعت هللا نم ًافوخ كلذ لعفي نأ :لوألا

 . !راجتلا ةدابع هذهو «باوثلاو ةنجلا بلطل كلذ لعفي نأ : ىناثلا

 ةيدأتو «ةيدوبعلا ّقحل ةيدأتو هللا نم ًءايح كلذ لعفي نأ : ثلاثلا

 . !رارحألا ةدابع هذهو . . ركشلل

 ةعومجم يف مالكلا اذه ىلع اضر ديشر دمحم ديسلا قلع دقو
 : لاقف ةيدجنلا ثيدحلا

 . ثيدحلا ءاهقف مالكب هنم ةيفوصلا مالكب هبشأ ميسقتلا اذه

 «ديبعلا ةدابع هاّمس يذلا فوخلا نيب عمجلا لامكلا نأ قيحتلاو

 ةدابع هاّمس يذلا هلضفو هللا باوث ىف ءاجرلاو هللا ديبع انلكو

 : . راجتلا
 داز لب «هبتك يف ةديقعلا هذه ىنبتي يوارعشلا يلوتم خيشلاو :لوقأ

 : ىلاعت هللا لوق يئارلا يف رّسفو ‹ هططش يف

 . !دحأ ةنجلاو : لاقف €( ادل روتا كراو ¥
 . !(كرش ةنجلل هللا ةدابع ينعي)
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 وردا نجا 9 وک
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 ؟ةدربلا ةديصق نع فرعت اذام

 اميسالو «سانلا نيب ةروهشم يريصوبلا رعاشلل ةديصقلا هذه
 نارقلل تافلاخم اهيف انيأرل اهانعم انرّبدت ولو «نييفوصلا نيب

 : هتليصق يف لوقي : يب لوسرلا ةنسو «ميركلا
 معلا ثداحلا لولح دنع اوس هب ذولأ نَم يل ام قلخلا َءركأاي ١-

 هيلإ ءىجتلأ نم دجأ ال : هل لوقيو ةي لوسرلاب رعاشلا ثيغتسي
 يذلا ربكألا كرشلا نم اذهو «تنأ ًالإ ةماعلا دئادشلا لوزن دنع
 : ىلاعت هللا لوقل «هنم بتي مل نإ رانلا يف هبحاص دَّلخُي

 َنَم اذ كنك َتَلَمَف نإ يي الو َكعَفتي ال ام هلأ نو نم منَ لو »

 سنويا 2١ ميظع ملظ كرشلا نأل ء[نيكرشملا يآ] €( نوال
 (رآتلا لخد دن هللا نود نم وعدي وهو تام نم) : يلج هلوقو

 «يراخبلا هاور» [ليثملا :دنلا]
 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهنيضوايندلا كدوج نم إف -"

 : هيف هللا لوقي يذلا نآرقلل بيذكت اذهو

 «ليللا» 4@ لفل مل ن »
 لوسرلا دوج نم تسيلو «هقلخ نمو هلل كلم يه ةرخآلاو ايندلاف

 ال ذإ ظوفحملا حوللا يف ام ملعي ال ةا لوسرلاو «هقلخو لك
 لوسرلا حدم يف ةغلابمو ءارطإ اذلهو ءهدحو هللا الإ هيف ام ملعي

 ملعي هنأو ي لوسرلا دوج نم ةرخآلاو ايندلا لعج ىتح ةي
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 . هملع نم حوللا يف ام نإ لب ظوفحملا حوللا يف يذلا بيغلا

 اولوقف دبع انآ اَمَّنِإ زم نبا ئراَصلا تطأ امك ينوُرطُمال)
 «يراخبلا هاورا (هلوسرو هللادبع

 مضي مل هنم ًاراوج تلنو الإ هبت رجتساو ًامْيَض دلا ينماسام 3
 مهلا جيرفت وأ ءافشلا هنم تبلطو مه وأ ضرم ينباصأ ام : لوقي

 . ي لوسرلا كلذب دصقيو «يمه جّرفو ينافشألإ
 : ىلاعت هللا نع هلوق مالسلا هيلع ميهاربإ نع نآرقلا يف ءاج دقو
 «ءارعشلا» 46 بيف وهن تضم الو ©

 : لوقي ىلاعت هللاو

 ¥41 : ماعنألا» 4 وه لإ هَل فشاڪ ل رضب ها کشم نو $

 نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ) :لوقي ةي لوسرلاو

 ؟حيحص نسح : :لاقو يذمرتلاهاور» ` (هللاب

 مَمّدلاِب قَلَحلا ىفوأ وهو اًدمحم يتيمْستب هلم هذ يل داف 4

 نل .ةنجلا ينلخدي نأ لوسرلا دنع ادهع يل نإ :رعاشلا لوقي

 نم ًاريثك نأ ملعن نحنو ؟دهعلا اذه هل نيأ نمو ءدمحم يمسا
 ةيمستلا لهف «دمحم همسا نيملسملا نم نييعويشلاو نيقسافلا

 : ةمطاف هتنبل لاق ةَ لوسرلاو ؟ةنجلا مهلوخدل رربم دمحمب
 «يراخبلا هاور» (ًاثيش هللا نم كنَع ينغأ ال يلام نم ٍتثش ام ينيلَس)
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 مَسقلا يفنايصهلا بّسح ىلع يتأت 2 اهمسقي نيح يبر ةمحر لعل 5
 ردق ىلع اهتمسق يتأت ةمحرلا تناك ولف «حيحص ريغ اذهو
 يف ديزي نأ ملسملا ىلع ناكل رعاشلا لاق امك يصاعملا

 الو ملسم هلوقي ال اذهو ءرثكأ ةمحرلا نم ذخأي ىتح يصاعملا
 : : ىلاعت هللا لوق فلاخي هنألو «لقاع

 «فارعألا» 4© َنينِِيَحْمْلا حرّم برق ہل منل

 بناس ویس لک تعسو ٍقَمْحَيَو»  لوقي ىلاعت هاو
 «فارعألا» « نيب هنو َةرَكَبا تۇتۇ َنوُفُنَيَنِذّإِإ
 مدحلا نم ايندلا جرخت مل هالول نّمةرورضايندلا ىلإوعدت فيكو 1

 :ٍلوقيو .هبذكيهللاو ‹ ايندلاتقلخاملۋۇگدمحمالول :لوقيرعاشلا

 «تايراذلا# < دودی الر سلاو ا ُتتَلَحاَمَر »

 : ىلاعت هللا لوقي ؛اهيلإ ةوعدلاو هللا ةدابعل قل  دمحم ىتحو
 ر و بل ر ر س ےک ےک

 «رجحلا» [توملا : نيقيلا] 4( ثقل يي يح کر ديغأو ¥

 مسقلا ةروربم ةبسن هبلق نم. هلذإقشنملارمقلابتمسقأ 7

 : لوقي ةَ ل وسرلاو ءرمقلاب فلحيو مسقي رعاشلا
 «دمحأ هاور حيحص ثيدح» (كرشأ دقف هللا ريغب فلَح نم)

 : ًالئاق كك لوسرلا بطاخي رعاشلا لوقي مث
 مَمرلا سراد ىعدُي نيح هّمسا ايحأ ًامظع هتايآ هردق ْتَبَّسا ول

 ناكل ‹ مّظعلا يف هردق ةي يبنلا تازجعم تبسان ول :هانعم
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 امبو ءاي لوسرلا مسا ركذب ضهنيو ايحي ًايلاب حبصأ يذلا تيملا
 ‹ تازجعملا نم هقح ةي لوسرلا طعُي مل هللاف اذه ثدخي مل هنأ

 بذك اذهو !هقح هيي لوسرلا طعُي مل ثيح هللا ىلع ضارتعا هنأكف

 هل ةبسانملا تازجعملا يبن لك ئطعأ ىلاعت هللاف هللا ىلع ءارتفاو

 صربألاو ىمعألا ءاربإ ةزجعم مالسلا هيلع ىسيع ىطعأ ًالثمف
 ريثكتو « ميركلا نآرقلا ةزجعم دمحم انديسل ئطعأو «ىتوملا ءايحإو
 .اهريغورمقلا قاقشناو ماعطلاو ءاملا

 ئمست ةديصقلا هذه نإ :نولوقي سانلا ضعب نأ بيجعلا نمو
 الب لوسرلا ىأرف ضرم نومعزي امك اهبحاص نأل «ةأربلابو ةدرٌبلاب
 ىتح  ءارتفاو بذك اذهو  !هضرم نم ءىربف اهسبلف هتبج هاطعأف
 مالكلا اذهب يب لوسرلا ىضري فيك ذإ «ةديصقلا هذه نأش نم اوعفري

 ىلإءاج الجر نبا ملع . حيرص كرش هيفو كي هيدهلو نآر قلل فلاخملا
 : ةى ل وسرلا هل لاقف « تئشو هللا ءاشام : هل لاقف ةا هللا لوسر

 ‹ يئاسنلا ءاور حيحص» 2 (هدحو هللا ءاشام : ْلُق اذن هلل ْئَنَتلَعَجأ)

 ه [كيرشلاو ليثملا : دلا ]

 ةفلاخملا اهلاثمأو ةديصقلا هذه ةءارق ملسملا يخأ اي رذحاف

 نيملسملا دالب ضعب يف نأ بيجعلاو لَو لوسرلا يدهو .نارقلل .

 ةعدب تالالضلا هذه ىلإ نومضيف «روبقلا ىلإ مهاتوم اهب عّيشُي نم
 . زئانجلا عييشت دنع تمصلاب ب رمأ ثيح ىرخأ
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 ؟تاريختلا لئالد باتك نع فرعت اذام

 ناميلس نب دمحم هفلؤمل (تاريخلا لئالد) باتك نإف دعب امأ

 ءدجاسملا يف امّيسالو ‹ يمالسإلا ملاعلا يف رشتنم يلوزجلا
 «نآرقلا ةءارق ىلع هومّدق امير لب ءأريثك نوملسملا هأرقي
 حبرلا يف ًاعمط هعبط يف عباطملا قباستتو «ةعمجلا موي امّيسالو
 قحلت يتلا ةيورخألا ةراسخلا ىلإ رظنلا نود يويندلا يداملا

 : اهرهظ ىلع بوتكم يدي نيب يتلا ةخسنلاو « عباطملا باحصأب

 .(ةدجةروفاغنس غيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نيمرحلا)

 : اهمهأةريبكةيعرش تافلاخمهيفدجول باتكلا ملسملا حّفصتولو
 :(11ص) ةمدقملا يف هفلؤم لوقي ١-

 . لَو لوسرلا هب دصقيو (ةيلاعلا هترضح نمادمتسم)
 ددملا بلط زيجُي ال يذلا ميركلا نآرقلا فلاخي مالكلا اذه :لوقأ

 : هباتك مكحم يف لوقي ثيح هللا نم ألإ

 ٍةَسمحي ةَ مكر مدرن اده مهره نم مُكوَُيو اوُعَمَتو أوريصت نإ 5 ب و

 «نارمع لآ" 49 نیمو َةكِيكَمْلا نم فلا .

 : لَك لوسرلا لوق فلاخي (تاريخلا لئالد) مالكو

 ( حيحص نسح) (هللاب نعتساف تنعتسا اذإو . هللا لأس اف تلأس اذإ)

 ىلع بوتكملا (يلذاشلا نسحلا يبأل رصنلا بزح) يف لوقي مث -"

 .(لجَعلا كلأسنەلضفلەلضفبَماي ءوهاي ءوهاي) :(¥ص)شماھ
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 ريمض ىه لب «ىنسحلا هللا ءامسأ نم تسيل (وه) ةملك نإ :لوقأ

 امك اهيلع (اي) لاخدإ زوجي ال كلذلو ءاهلبق يتلا ةملكلا ىلع دوعي
 . اهنم سيل ام هللا ءامسأ يف نوديزي مهعدب نم يهو ‹ةيفوصلا لعفي

 ءامسأب هفصيو اهددعيو هيَ لوسرلا ءامسأ فلؤملا ركذي مث 3

 الب لوسرلا ءامسأ نأب ًاملع «لجو زع هللاب الإ قيلت ال تافصو
 : وكي هلوق يف تدرو

 وحمي يذلا يحاملا انأو .دمحأ انأو ‹دمحمانأ : ءامسأ يل نإ)

 بقاعلا انأو . ُيَمدَق ىلع سانلا رشح يذلا رشاحلا انأو ‹ رفكلا يب هللا

 «ملسمهاور» (ًاميحر ًافوؤر هللا امس دقو «يبن هدعب سيل يذلا
 : لاق يرعشألا ىسوم يبأ نعو
 .دمحأو ‹ دمحمانأ) : لاقف «ءامسأ هسفئانل َ يكسب هلا لوسر ناك

 «ملسمهاور» (ةمحرلا ي يبنو ‹ةبوتلا ي ىبنو ‹ رضاحلاو .يفقملاو
 نم ًاءدب يه (تاريخلا لئالد) باتك اهركذ يتلا لوسرلا ءامسأو -5

 «ثايغ «ثوغ ‹رصان ‹جنم «ييحم) : ۷٤ص ىلإ ۳۷ص

 ٤۷(. 43 040038ص)(فاش «بركلا فشاك ءجرفلا بحاص

 ‹ ىجنملاو «ىيحملاف «هللاب الإ قيلت ال تافصلاو ءامسألا هذه : لوقأ `

 بحاصو «بركلا فشاكو «يفاشلاو «ثيغملاو ءرصانلاو
 لاقف كلذ ىلإ نآرقلا راشأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا وه «جّرفلا
 : مالسلا هيلع ميهاربإ ناسل ىلع ىلاعت هللا
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 سەف

 ترم ادو 3€ نمر معطي وه یو €) € نیب رھ نقل یڑلآ ¥
 (ءارعشلا» 40 ىئ يشي ىو 60 كيفيت وه

 “ˆ "¬ ¬ > ` چر

 3 1 : نجلا» 4( ارو كد ثيل ل ّيِ لم »
 لع

 هامل اور ن 6 ف دوکو کل هلا ا اا لإ یو دن رش أنأ امنإ لك # م م & ر وی

 «فهكلا» 4ام فیر سالام ی لیا

 هللا نيب ێٌوسو «نارقلا فلاخ (تاريخلا لئالد) باتك نإ :لوقأ

 ولو لوسرلا هنم أربتي امم اذهو «هتافصو هئامسأ يف هلوسرو
 . ربكألا كرشلاب هلئاق ىلع مكحل هعمس

 : لاقف (تعشو هللا ءاشام) : هل لاقف ل هللا لوسر ىلإ لجر ءاج
 «حيحص دنسب يئاسنلا هاور» (هدحو هللا ءاشام ل ادن هلل ىنتلعجأ)

 [كيرشلاو ليثملا : دّنلا]
 ا : يا هللا لوسر لاقو

 هللادبع انأ امّنِإف ءميرم نبا ىراصنلا تّرطأ امك ْئنورطُت ال)
 «يراخبلا هاور» (هلوسرو

 باتكلا يف دروامب هحدم زوجيو «حدملا يف ةدايزلاو ةغلابملا : ءارطإلا]

 [ةنسلاو

 (سدقلا حور «رابج «نميهم) : ةي لوسرلا ءامسأ ضعب ركذ مث 5

 (41-41ص)
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 : الئاق تافصلا هذه ةي لوسرلا نع يفني نآرقلاو : لوقأ

 «عه :قد راس مہلت امو

 : ىلاعت هلوقل مالسلا هيلع ليربج وه سدقلا حورو
 ٠٠١١ :لحنلا» ىلاي كبَر نم سْدُعْلأ ور ملر لف 0

 لوسر نع ًالضف ملسمب قيلت ال تافص باتكلا بحاص ركذ مث -6

 : ةا لوسرلا نع لوقيف ءرشبلا لضفأ نم وه
 (16١1-”ا/ص) (ةموثرج «ريجأ «ديحأ)

 هللإلا ةجرد ىلإ ب لوسرلا فلؤملا عفر باتكلا لوأ يفو :لوقأ
 فاصوألا رخآ ىلإ ( . . . جنم «فاش « رصان « ييحم) : لاق امنيح

 (ريجأ «ةموثرج) ةجرد ىلإ كَ لوسرلا لزنُي انهو «تدرو يتلا
 فرع يف يهف .سوفنلا هنم زئمشتو «نادبألا هل رعشقت ام اذهو

 ءاشاحو ءاهريغو لّسلا ةموثرجك حفاكي يذلا راضلا ء ءيشلا سانلا

 ذقنأو «ةلاسرلا غلبو ملا عفن يذلا وهو .كلذ نم هلي

 .ديحوتلاو لدعلا ىلإ ةقرفتلاو كرشلاو ملظلا نم سانلا هميلاعتب
 .ًاضيأ حيحص ريغ وهف ببسلاو لصألا ةموثرجلاب دارأ نإو

 ةبذاك فاصوأب ةي لوسرلا فصيل دوعي لطابلا مالكلا ذه دعب مث -۷

 : هلوقك لمعلا طبحُي يذلا كرشلا اهيف

 ةيقب نم ترضخاو «راهزألا هرون نم تقتفت نم ىلع َّلَص مهللا)
 (90 :ص) (راجشألا هئام



 نيماسملا نم ريثك اهملعي ال
®) 

 ءاهراهزأ قتف يذلا وهو راجشألا قلخ يذلا ىلاعت هللاف :لوقأ

 . ةرضخلا نول اهاطعأو

 . (دوجوم لك يف ببسلاو) :(100ص)ۋۇگ لوسرلا نع لوقي مث ۸

 اذهف ليك دمحم لجأل هللا اهقلخ تادوجوملا نأ هدصق ناك نإ : لوقأ

 :لالضو بذك

 : لوقي ىلاعت هللا نأل

 «تايراذلا» € دودی لإ إلآ تَمَلَخ اَمَو ¥

 :(98١ص) فلؤملا لوقي مث -4

 .(مئامتلا تعفنو مئامحلا تعجس ام دمحم ىلع لص مهللا)
 : لاقف مئامتلا نع ىهن يذلا كول وسرلا مالك فلاخي مالكلا |ذهو

 ادمحأ هاور حيحص) (كَرْشأ دَقَق ةَميمت َقَلَع نم)

 وأ ‹دلولا ىلع قلعت اهريغ وأ ةعدَولا وأ ةزرخلا يه : ةيميمتلاو]
 . كرشلا نم يهو [اهريغو نيعلا درل تيبلا وأ «ةرايسلا

 : لوقيف هللا نمرضلاو عفنلاربتعي يذلا نآرقلا ف لاخي فلؤملا مالكو

 رحب كسي نو وه الإ هل فشاڪ ام رص ‡ هنا كستسمي نإو #

 417 :ماعنألا» 4 يرق ویک لک ك ع رھد

 نم ىقبي ال ىتح دمحم ىلع لص مهللا) : .يلوزجلا لوقي مث -
 .ءيش ةمحرلا نم ىقبي ال ىتح ًادمحم محراو ءءيش ةالصلا

 (668)ص (ءيش ةكربلا نم ىقبي ال ىتح دمحم ىلع كرابو
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 «هتمحرو هللا ةالص نإف «نآرقلا فلاخي لطاب مالك اذه :لوقأ

 : ىنفت الو «دفنت ال ةمئاد همالسو «هتكربو

 : : ىلاعت هللا لاق

 ولو یر تملك دقن نأ لک ریل رها یر تاک ادا ُرحَبْلا نک ول لق ¥
 «فهكلا» 463 ددم ۔ولشیباتقج

 (159-360 ص) (ةيشيشملا ةالصلا) باتكلا رخآ يف ركذي مث ١١

 :اهصناذهو «شماهلا ىلع يتلا

 هيفو «راونألا تقلفناو «رارسألا تقشنا هنم نم ىلع ّلص مهللا)
 ةطساولا الول ذإ . طونم هب وهو الإ ءىش الو . . قئاقحلا تقترا

 .(طوسوملا ليق امك بهذل

 . هرخآ يف دّقعم فيخسو «هلوأ يف لطاب مالك اذه : لوقأ

 : (55ص) ءاعدلا اذه ةمتت يف لوقي مث -

 ينقرغأو ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو «ةيدحألا راحب يف يب ّجّرو)

 .(اهبألإ سحأ الو عمسأ الو «ىرأ ال ىتح «ةدحولا رحب نيع يف

 ه : نيرمأ ءاعدلا اذه يف نأ ملسملا يخأ ظحال

 . خاسوألا يه لاحوألاو ‹(ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو) : هلوق أ :

 فيظن ءاعدلاو ةدابعلا يف هللا ديحوت نإ .!؟خاسوأ ديحوتلل لهف

 لاحوألا امنإو «شيشم نبا معزي امك خاسوأو لاحوأ هيف سيل

 كرشلا نم وهو ءايلوألا وأ «ءايبنألا نم هللا ريغ ءاعد يف خاسوألاو
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 .رانلا يف هبحاص دلخيو لمعلا طبحي يذلا ربكألا

 رحب نيع يف ينقرغأو «ةيدحألا راحب يف يب ّجّزو) :هلوق - ب
 . (ةدحولا

 مهميعز اهنع رّبع يتلا ةيفوصلا ضعب دنع دوجولا ةدحو هذه :لوقأ
 : ةيكملا تاحوتفلا يف لاق ثيح قشمدب نوفدملا يبرع نبا

 ؟فّلكُملا نَّم يرعش تيلاي بع ُبّيلاو بر ٌدبعلا
 ؟فلكُي َّْنأف ّبَر تلق ْنِإو ىح َكاذف دبع تلق نإ

 نبا دنع :نايواستم امهف ا دبع برلاو ًاَبَر دبعلا لعج فيك رظناف
 . (تاريخلا لئالد) همالك ركذ يذلا شيشم نباو يبرع

 ءةّمغلا فشاك ىلع ّلص مهللا) :(83ص) فلؤملا ركذ مث ١١

 .(ةمحرلا يتؤمو ‹ةمعنلا يلومو «ةملظلا يلجمو

 . مالسإلا هاضري ال دئاز ءارطإ اذه :لوقأ

 هامس يذلا هدرو يف يراقلا دمحم ناطلس نب يلع لوقي مث 4

 . ( 9١ص تاريخلا لئالد) شماه ىلع عوبطملا (مظعألا بزحلا)

 .(178 ص) (هرون قلخلل قباسلا دمحم انديس ىلع لص مهللا)

 : لئاقلا ثيدحلا هبذكي لطاب مالك اذه : لوقآ

 «ينابلألا هححصو دمحأ هاور» (ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ)

 (رباج اي كيبن رون هللا قلخ ام لوأ) : ثيدح امأ

 . لطابو عوضومو بوذكم ثيدحلا لهأ دنع وهف



CE:نيدلا نم ةمهم تامولعم  

 رخآ يفو (تاريخلا لئالد) باتك نم خسنلا ضعب يف ءاج 6

 : اهيف ءاج ةديصق

 دّمحم ىّمسملا وه نامزلا بطق انذالمو انخيش ليلخ يبأب
 «بئاصملا دنع هيلإ ءىجتليو هب ذولي دمحم هخيش نإ :لوقي
 هنأل هيلإ الإ ءىجتلي الو . هللاب ًالإ ذولي ال ملسملا نأل ‹كرشاذهو
 . رضي الو عفني ال زجاع تيم هخيشو ‹ رداق يح

 : ةلئاقلا ةيفوصلا داقتعا اذهو  نامزلا بطق هخيش نأ دقتعيو

 مهولعج ثيح «نوكلا رومأ يف نوفرصتي ًاباطقأ نوكلا يف نإ
 نودقتعي نيقباسلا نيكرشملا نأ عم «رومألا ريبدت يف هلل ءاكرش

 :هدحو هللا وه نوكلل رّيدملا نأ

 , ̀ يلاعت هللا لاق
 ¦" و” 2 ^ ىىى ر و ےہ ر ^

 سو رص او مَمَّسلا كلم سا ضرالاَو امسا نم ,كَفْررَي نم لق #

 َوُوُفَيَس الا ريدي نمو يلا ترو تملا جرو ملأ نم لآ ي
 0" ¶ : سنوي (© ةر دخ زق ق

 هذه نكلو ¦ " """*"* اک ر ا

 ءىراقلا ةديقع تدسفأ هيف ةدوجوملا ةقباسلا ىربكلا تاماطلا

 يفو «ةحيحصلا ةيعدألا هعفنت دعت ملف ءاهب دقتعا اذإ باتكلل

 باتك ىلإ عجريلف عسوتلا دارأ نمو «ةريثك ءاطخأ باتكلا

 يدهم دومحم :ذاتسألا هفلؤمل (مالسإلا نم تسيل بتك)
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 ‹ سورعلا دلومو «ةدربلا ةديصق نعو «هنع ملكت ثيح يلوبناتسا
 راونألاو «ضرافلا نبا ةيئاتو «ينارعشلل ءايلوألا تاقبطو

 وهو - سابع نبا جارعمو «ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلاو ء ةيسدقلا
 اهريغو ؛يردنكسإلا هللا ءاطع نبال مّكحلاو ‹ هيلع بوذكم

 ىلع ررضلا نم اهيف امل اهقارحإب فلؤملا بلاط يتلا بتكلا نم
 . نيملسملا ةديقع

 باتك ةءارقب كيلعو «بتكلا هذه ةءارق ملسملا يخأ اي رذحا -۷

 قيقحت «يضاقلا ليعامسإ خيشلل (ِِلَي يبنلا ىلع ةالصلا لضف)
 : همسا ًاديج ًاباتك كانه نأ امك «ىنابلألا ثّدحملا

 تاولص هيف عمج (يلناو نيدلا ريخ) هفلؤمل (تاريخلا ليلد)
 يف كعقوي يذلا (تاريخلا لئالد) نع كينغي ةحيحص ةيعدأو

 . ماثآلاو كرشلا
 . هيف انبّيحو هعابتا انقزراو ًاقح قحلا انرأ مهللا
 . هيف انهّركو هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو
 . ملسو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
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 ةمتاخلا نسح تامالع

 ىلع اهب لدتسي تانيب تامالع لعج دق ميكحلا عرشلا نإ مث

 تام ءىرما اميأف - هّنمو هلضفب انل هللا اهبتك  ةمتاخلا نسح

 .ةراشب نم اهلايو «هل ةراشب تناك اهادحإب
 : ثيداحأ هيفو توملا دنع ةداهشلاب هقطن : ىلوألا

 «مكاحلا هاور نسح» (ةنجلا لخد هللا الإ هللإ ال همالك رخآ ناك نم) ١-
 : لاق هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحلط نع ۲

 : لاقف «ٌاليقث هللاديبع نب ةحلط رمع ىأر)

 : لاق ؟نالفابأ اي كمع ةأرما كتءاس كلعل ؟نالف ابأ اي كلام

 ًانيدح ةي هللا لوسر نم تعمس ينأ الإ ركب يبأ ىلع ىنثأو -ال
 : لوقي هتعمس « تام ىتح هيلع ةردقلا الإ هنع هلأسأ نأ ينعنم ام
 ‹هنول اهل قرشأ الإ هتوم دنع ٌدبع اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ)

 :رمع لاقف :لاق «(هتبرک هنع هللا سنو

 : لاق ؟يهامو : لاق !يه ام ملعأل ينإ

 : توملا دنع هّمع اهب رمأ ةملك نم مظعأ ةملك ملعت

 ؛دمحأ هاور حيحص» (يههللاو يه ‹ تقدص : ةحلط لاق ؟هلاًالإهلإال
 : هنع هللا يضر بيصحلا نبةديرب ثيدحل « نيبجلا حش ربتوملا : ةيناثلا

 ‹ توملاب ەدجوف ‹ضیرم وهو هل ًاخأ داعف «ناسارخب ناك هنإ)

 : لاقف «هنيبج قرعب وه اذإو
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 : لوقي بِك هللا لوسر تعمس ‹ ربكأ هللا

 «هريغو يئاسنلا هاور حيحص» (نيبجلا قّرعب نمؤملا توم)

 : ةي هل وقل ءاهراهت وأ ةعمجلا ةليل توملا : ةثلاثلا

 ةنتف هللا هاقو الإ .ةعمجلا ةليل وأ .ةعمجلا موي تومي ملسم نم ام)
 "دمحأ هاور حتيحصلا (ربقلا

 : لاتقلا ةحاس ىف داهشتسالا : ةعبارلا
 ` :ىلاعت هللا لاق
 مهيد دنع ءاي لب اكو هلأ ليس يف أوي 6 َنَرَلا نب الو ©

 س

 - - £. رس ىر ےس -

 ر نورشتسو ولطف نو 1 هاء مِ
 س ر

 ڭىن سر کر ىم ھو تن و ەس حار مس

 : ثيداحأ كلذ ىفو

 ءهمد نم ةعفد لوأ يف هل رفغُي :لاصخ تس هللا دنع ديهشلل) 1

 عزفلا نمأيو «ربقلا باذع نم راحيو «ءةنحلا نم هدعقم ىريو

 عفشيو «نيعلا روحلا نم جّوزُيو .ناميإلا ةيلح ىّلحُيو ‹ ربكألا
 («هريغو دمحأ هاور حيحص#» (هبراقأ نم ًاناسنإ نيعبس يف

 ١- يبنلا باحصأ نم لجر نع 6:
 ؟ديهشلاّلإمه روبق يف نونتفُي نينمؤملا لابام هللا لوسراي : لاقالجرنأ)

 «يئاسنلا هاور حيحص» (ةنتفدهسأر ىلع فويسلاةقرابب ىفك : لاق



 نيدلا نم ةمهم تامولعم `¬

 هل رَّسيتي مل ولو هبلق نم ًاصلخم اهلأس نمل ةداهشلا هذه ىجرت : هيبنت

 : هك هلوق ليلدب
 تام نإو ءءادهشلا لزانم هللا هغلب .قدصب ةداهشلا هللا لأس نم)

 «ملسم هجرخأ» (هشارف ىلع

 : ناثيدح هيفو هللا ليبس ىف ًايزاغ توملا : ةسماخلا

 ؟ ف ديهشلا نودعت ام) 1

 ; ليلقلأذإ يتمأ ءادهش نإ
 : لاق ؟هللا لوسراي مه نّمف :اولاق

 ديهش وهف هللا ليبس يف تام نمو «ديهش وهف هللا ليبس يف لتق نم

 «دمحأو ملسم هجرخأ» (ديهش قيرغلاو ‹ دیهش
 . نطبلا خافتناو ءاقستسالا وهو نطبلا ءادب يأ : نطبلا]

 . . لاهسإلاوه : ليقو

 يأب هشارف ىلع تام وأ ,ةّماه هتغدل وأ .هريعب وأ هسرف هصقو

 «دوادوبأ هجرخأ نسح» (ةنحلا هل نإو ديهش هنإف هللا ءاش فتح



 3 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 : ثيداحأ هيفو ‹ نوعاطلاب توملا :ةسداسلا

 : كلام نب سنأ يل لاق : نيريس تنب ةصفح نع 1

 : لاقف نوعاطلاب : تلق ؟ةرمع يبأ نب ییحی تام مب

 «يراخبلا هجرخأ» (ملسم لكل ةداهش نوعاطلا) : لَ هللا لوسر لاق

 ؟نوعاطلا نع ةي هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع نع ؟

 : ا هللا يبن اهربخأف

 ‹ نينمؤملل ةمحر هللا هلعحف ‹ ءاشي نم ىلع هللا هثعبي ًاباذع ناك هنأ)

 نل هنأ ملعي ًارياص هدلب يف ثكميف ‹ نوعاطلا عقي دبع نم سيلف

 «يراخبلا هجرخأ» (ديهشلا رجأ لثمهل ناكل ‹ هلهثلا بتكامأأل|هبيصي

 نحن :نوعاطلا باحصأ لوقيف .نوعاطلاب نوفوتملاو ءادهشلا يتأي) 3
 ليست ءادهشلا حارجك مهحارج تناك نإف اورظنا :لاقيف .ءادهش

 «دمحأهاور» (كلذك مهنودجيف «ءادهش مهف ‹ كسملا حير امد

 :ناثيدح هيفو «نطبلا ءادب توملا : ةعباسلا

 «همامتب مدقتو «هريغو ملسم هاور» (ديهش وهف نطبلا يف تام نمو . ١-).

 : لاق راسي نب هللادبع نع ۲

 نأ اوركذف ‹ ةطفرع نب دلاخو درص نب ناميلسو ًاسلاج تنك)

 ءادهش انوكي نأ نايهتشي امه اذإف ءهنطبب تام «يفوت ًالجر

 : ةا هللا لوسر لقي ملأ : رخالل امهدحأ لاقف هتزانج
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 : ةياور يفو ىلب : رخآلا لاقف (؟هربق يف بذعُي نلف هنطب هلتقي نم
 «حيحص هدنسو هريغو يئاسنلا هجرخأ» : (تقدص)

 : ي هلوقل ‹مدهلاو قرغلاب توملا : ةعساتلاو ةنماثلا

 بحاصو «قيرغلاو ‹نوطبملاو ءنوعطملا :ةسمخ ءادهشلا )
 (هيلع قفتم» .( هللا ليبس يف ديهشلاو ‹ مدهلا

 : تماصلا نب ةدابع ثيدحل ءاهدلو ببسب اهسافن يف ةأرملا توم :ةرشاعلا

 : لاق ةحاور نب هللادبع داع يَ هللا لوسر َنأ)

 [ىحنت يأ :زوحت] هشارف نع هل زكوحت امف

 ؟يتمأ ءادهش نم يردتأ :لاقف

 : لاق .ةداهش ملسملا لتق :اولاق

 ‹ ةداهش نوعاطلاو ‹ ةداهش ملسملا لتق !ليلقل ًاذإ يتمأ ءادهش نإ)
 «حيحص هدنسو دمحأ هجرخأ» (ةداهش ءاعمج اهدلو اهلتقي ةأرملاو

 «نسح هدانسإ» (ةنجلا ىلإ (هترّسب) هرَّرّسب اهدلو اهرجي)

 . دلو اهنطب يفو تومت يتلا يه :ءاعمج]

 .[ ةرسلا نم ةلباقلا هعطقت ام : ررسلاو `
 هيفو بنجلا تاذو «قرحلاب توملا : رشع ةيناثلاو ‹ رشع ةيداحلا

 : ًاعوفرم كيتع نب رباج نع اهرهشأ « ثيداحأ

 .ديهش نوعطملا : هللا ليبس ىف لتقلا ىوس ةعبس ءادهشلا)

 .ديهش نوطبملاو «ديهش بنجلا تاذ بحاصو« ديهش قيرغلاو



 <> نيملسملا نم ريثك اهملعي ال

 .ديهش مدهلا تحت تومي يذلاو «ديهش قيرحلا بحاصو
 (ةديهش عُّمُجِب تومت ةأرملاو
 «يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو هريغو دمحأ هاور»

 : ال هلوقل ءلسلا ءادب توملا : رشع ةثلاثلا
 .ةداهش قرحلاو «ةداهش ءاسفنلاو .ةداهش هللا ليبس ىف لتقلا)

 (ةداهش نطبلاو . ةداهش لّسلاو ءةداهش قّرغلاو
 «يرذنملا هنسحو هريغو دمحأ هاور»

 هيفو ءهبصغ دارُملا لاملا نع عافدلا ليبس يف توملا : رشع ةعبارلا

 : ثيداحأ
 . لتاقف قح ريغب هلام ديرأ نم :ةياور يفو) هلام نود لتق نم) ١ . 0 0 ا 1

 «ىلوألا ةياورلاب هيلع قفتم» (دي *وهف اتم

 نيدلا نع عافدلا ليبس يف توملا : رشع ةسداسلاو ‹ رشع ةسماخلا

 : ناثيدح هيفو « سفنلاو

 نمو «ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو ‹ دیهش وهف هلام نود لتُق نم) ١-

 (ديهش وهف همد نود لتق منو ‹ دیهش وهف هنيد نود لتق
 «هريغو دوادوبأ هاور حيحص»

 «حيحص هدئسو دمحأ هاور» (ديهش وهف هتملظم نود لتُق نَم) ۲

 [لوألا ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبرألا عاونألا لمشت : ةملظملاو]

 : نيثيدح هيف ركذنو « هللا ليبس يف طبارم توملا : رشع ةعباسلا
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 هيلع ىرج تام نإو .همايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابر) 1
 (ناتفلا نمأو «هقزر هيلع ٌيرجأو .هلمعي ناك يذلا هلمع :

 «هريغو ملسم هاور»

 هنإف ‹ هللا ليبس يف ًاطبارم تام يذلا الإ هلمع ىلع متخُي تيم لك) ۲
 ادمحأ هاور حيحص» (ربقلا ةنتف نمأيو «ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل ىمنُي

 : ئ هلوقل حلاص لمع ىلع توملا : رشع ةنماثلا

 نمو «ةنجلا لخد اهب هل مت هللا هجو ءاغتبا هللا الإ هللإ ال : لاق نم)
 ةقدصب قدصت نمو ءةنجلا لخد اهب هل مێٌخ هللا هجو ءاغتبا ًاموي ماص

 ؛هريغو دمحأ هاور حيحص» (ةنجلا لخد اهب هل مَيْخ هللا هجو ءاغتبا
 «راصتخاب ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ثدحملل زئانجلا ماكحأ نم ًالقنا



 عع

 ي لون میچت ەر
 نيملسملا نم ريثك اهملعي ال ىسى و رھا ۽ نيدو سكش
¦ 

 ديهش نالف لاقي ال باب
 (ريسلاو داهجلا باتك) يف هحيحص يف يراخبلا هركذ ام اذه

 ١- ايب يبنلا نع ةريرهوبأ لاق :

 (هليبس يف ملكُي نَمِب ملعأ هللاو . ەليبس يف دهاجي نّمِب ملعأ هللا)

 «يراخبلا هاور»

 :(9¶ /6) يرابلا حتف هباتك يف رجح نبا حرش مث ۲

 نإ الإ كلذب عطقلا ليبس ىلع يأ (ديهش نالف لاقي ال باب) : هلوق

 : لاقف بطخ هنأ رمع ثيدح ىلإ راشأ هنأكو «يحولاب ناك
 دق هلعلو «ًاديهش نالف تامو «ديهش نالف مكيزاغم يف نولوقت)

 :اولوق نكلو «مكلذ اولوقت ال الأ «هتلحار رقوأ دق نوكي

 : ال هللا لوسر لاق امك
 (هريغو دمحأ هجرخأ نسح» (ديهش وهف لت وأهلا ليبس يف تام نم)

 دحاو فصو نييعت نع ىهنلا دارملاف اذه ىلعو : رجح نبا لاق مث
 . لامجإلا هجو ىلع كلذ لاقي نأ زوجي لب «ديهش هنأب هنيعب

 اذهو ءحّرجُي : ملكي :لاقف لوألا ثيدحلا رجح نبا حرش مث 3
 : ثيدح نم رهظي هنم ةمجرتلا ذخأ هجوو . . مدقت ثيدح نم فرط

 «هيلع قفتما (هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم)

 يطعأ هلا لبس يف هنأ تئ نمف ‹ يحولاب الإ كلذ ىلع ُعلَطُي الو

 . ةداهشلا مكح
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 نم َّالِإ كلذ ملعي الف يأ (هليبس يف مّلكُي نمب ملعأ هللاو) : هلوقف
 . هللا ليبس يف هنأ داهجلا يف لوتقم لك قالطإ يغبني الف . هللا هملعأ

 يف غلاب يذلا ةصق يف دعس نب لهس ثيدح فنصملا ركذ مث -4
 :نوملسملا لاق ىتح لاتقلا

 هجوو «هسفن لتق هنأ هرمأ رخآ ناك مث ءأزجأ ام .دحأ أزجأ ام
 لتق ناك ولف «داهجلا رمأ يف هناحجرب اودهش مهنأ ةمجرتلا ذخأ

 . هل لتاقي مل هنأ هنم رهظ دقو ‹ةداهشلاب هل اودهشي نأ عنتمي مل

 هنأ داهجلا يف لوتقم لك ىلع قلطي الف .هموقل ًابضغ لتاق امنإو

 مكح يطعي كلذ عم ناك نإو ءاذه لثم نوكي نأ لامتحال ديهش
 . ةرهاظلا ماكحألا يف ءادهشلا

 دحأو ردب يف نيلوتقملا ةيمست ىلع فلسلا قبطأ كلذلو
 نظلا ىلع ينبملا رهاظلا مكحلا كلذب دارملاو ‹ءادهش امهريغو
 . (ىهتنا) ملعأ هللاو بلاغلا

 لدي ءاملعلاو ةباحصلا لوقو ثيداحألا نم مدقت امم : ةصالخلا 5
 هذه نأل ‹لتق نم لك ىلع (ديهش) ةملك قالطإ زوجي ال هنأ ىلع

 انملع امك لوقن نأ انيلعو «يحولاب الإ تبثت ال ةيبيغلا رومألا نم
 . مدقت دقو (ديهش وهف هللا ليبس يف لتُق نم) : يي لوسر
 : باتك ةءارقب هيلعف ليصفتلا دارأ نمو

 . (ديهش نالف لاقي ال هنأ يف ديدسلا لوقلا)
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 ىە

 تيملا نفد دنع لوسرلا ةظعوم

 نيرضاحلا ريكذت دصقب نفدلا ءانثأ هدنع سولجلا زوجيو

 : لاق بزاع نب ءاربلا ثيدحل «هدعب امو ‹ توملاب

 ربقلا ىلإ انيهتناف راصنألا نم لجر ةزانج يف ك يبنلا عم انجرخ)
 نأكو ‹ەلوح انسلجو [ةلبقلا ًالبقتسم] هللا لوسر سلجف ءدَحلُي اًملو

 ا . ضرألا يف تكني دوع هدي يفو ءريطلا انسوؤر ىلع

 هرصب عفري لعجو «ضرألا ىلإ رظنيو ءءامسلا ىلإ رظني لعجف]
 : لاقف [ًاثالث هضفخيو

 ٠ اثالث وأ نيترم «ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا)

 : لاق مث ء[أثالث] [ربقلا باذع نم كب ذوعأ ين | مهللا : لاق مث]

 لزن «ةرخالا نم لابقإو ءايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ نمؤملا دبعلا نإ
 مهعم ‹سمشلا مههوجو نأك ءهوجولا ضيب ‹ءامسلا نم ةكئالم هيلإ

 نم طلخي ام : طونحلا] ةنجلا طونح نم طونحو . ةنجلا نافكأ نم نفك

 ‹ رصبلا دم هنم اوسلجي ىتح ‹[ةصاخ مهماسجأو ىتوملا نافكأل بيطلا

 : لوقيف هسأر دنع سلجي ىتح مالسلا هيلع توملا كلم ءيجي مث
 ناوضروهللا نمةرفغم ىلإ يجرخأ[ةنئمطملا : ةياور يفو]ةبيطلا سفنلااهتيأ
 . اهذخأيف «ءاقسلا يف نم ةرطقلا ليست امك ليست جرختف : لاق
 ءامسلا نيب كلم لك هيلع ىلص هحور تجرخ اذإ ىتح : ةياور يفو]

 سيل ءءامسلا باوبأ هل تحتفو ءءامسلا يف كلم لكو ‹ ضرألاو
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 اهذخأ اذإف [مهلبق نم هحورب جَرعُب نأ هللا نوعدي مهو لإ باب لهأ نم
 كلذ يف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع ةفرط هدي يف اهوعدي مل
 ل مهو السر هَتْكَوَت ¥ :ىلاعت هلوق كلذف .طونحلا كلذ يفو .نفكلا

 هجو ىلع تدجؤ كسم ةحفن بيطأك اهنم جرخيو ¶ ل َنوطَرَفُ
 نم الم ىلع اهب ينعي  نورمي الف اهب نودعصيف :لاق ءضرألا
 نالف نبا نالف :نولوقيف ؟بيطلا حورلا اذه ام : اولاق الإ ةكئالملا

 ىلإ اهب اوهتني ىتح ءايندلا يف اهب هنومسُي اوناك يتلا هئامسأ نسحأب
 ءامس لك نم هعيشيف ءمهل حتفيف ءهل نوحتفتسيف ءايندلا ءامسلا
 ءةعباسلا ءامسلا ىلإ هب يهتني ىتح ءاهيلت يتلا ءامسلا ىلإ ءاهوبّرقُم

 : نييلع يف يدبع باتك اوبتكا : لجو زع هللا لوقيف

 46 فلا ذهني () مف ٹک 9 ۇعام كرار >
 مهتدعو] ينإف « ضرألا ىلإ هوديعأ "709¥

 : لاق ‹ىرخاًرات مهجرخأ اهنمو مهديعأ اهيفو مهتقلخ اهنم [ينأ
 قفخ عمسي هنإف : لاق] . هدسج يف هحور داعتو [ضرألا ىلإ | ٌةَرْيِ] ف

 [راهتنالا اديدش] ناكلم هيتأيف «[نيربدم] [ هنع اولو اذإ هياحصأ لاعت

 ¿ هللا يبر :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلحُيو [هنارهتني]ف

 اذه ام : هل نالوقيف ‹مالسإلا ينيد :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف

 امو : هل نالوقيف لي هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف ثب يذلا لجرلا `
 هرهتنيف .تقّدصو ءهب تنمآف هللا باتك تارق :لوقيف ؟كلمع
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 ىلع ضّرعُت ةنتف رخآ يهو ؟كيبن نم ؟كنيد ام ؟كبر نَم :لوقيف

 ظ 00 :لجو زع هللا لوقي نيح كلذف ‹ نمؤملا
 يبر لوقيف ايدل وَمَا يف ِتبَشلا لولب اوما حل هلآ تب »
 نأ : ءامسلا يف دانم يدانيف وكي دمحم يبنو ‹ مالسإلا ينيدو هللا

 ًاباب هل اوحتفاو ‹ ةنجلا نم هوسبلأو  ةنجلا نم هوشرفاف « يدبع قدص
 دم هربق يف هل حسفبو .اهبيطو اهحور نم هيتأيف : لاق ءةنجلا ىلإ
 نسح «هجولا نسح لجر [هل لْثمُي :ةياور يفو] هيتأيو : لاق ءهرصب

 نم ناوضرب رشبأ] كرسي يذلاب رشبأ :لوقيف «حيرلا بيط ‹ بايثلا
 : هل لوقيف ‹دعوت تنك يذلا كموي اذه [ميقم ميعن اهيف تانجو . هللا

 .ريخلاب ءىحي هجولا كهجوف ؟تنأ نم [ريخب هللا كرشبف تنأو]

 ةعاطإ يف ًاعيرس تنك لإ كتملع ام هللاوف] حلاصلا كلمعانأ :لوقيف

 ءةنجلا باب هل حتفُي مث [ًاريخ هللا كازجف « هللا ةيصعم يف ًائيطب ءهلل
 اذه هب هللا كلدبأ هللا تيصع ول كلزنم اذه : لاقيف ءرانلا نم بابو

 ىلإ عجرأ اميك .ةعاسلا مايق لّجع بر :لاق ةنجلا يف ام یار اذإف

 : : لاق [نكسا : هل لاقيف] يلامو يلهأ

 ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ (رجافلا : ةياور يفو) رفاكلا دبعلا نإو
 دوس [دادش ظالغ] ةكئالم ءامسلا نم هيلإ لزن ‹ةرخالا نم لابقإو

 نم سبلي ام وهو حسملا عمج : حوسملا] حوسملا مهعم «هوجولا
 ءيجي ءرصبلا دم هنم نوسلجيف [رانلا نم] [ندبلا ىلع رعشلا جيسن



 ةثيبخلا سفنلا اهتيأ :لوقيف هسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم

 اهعزتنيف هدسج يف قّرفتف :لاق .بضغو هللا نم طخس ىلإ يجرخأ
 عطقتف] ‹لولبملا فوصلا نم [بعشلا ريثكلا] دوفسلا عزتني امك
 «ضرألاو ءامسلا نيب كلم لك هنعليف] .[بصعلاو قورعلا اهعم

 الإ باب لهأ نم سيل ءامسلا باوبأ قلغتو ‹ءامسلا ىف كلم لكو
 مل اهذخأ اذإف ءاهذخأيف [مهلبق نم هحور جرعت الأ هللا نوعدي مهو

 جرخيو ‹ حوسملا كلت يف اهولعجي ىتح نيع ةفرط هدي يف اهوعدي
 الف ءاهب نودعصيف «ضرألا هجو ىلع تدجو ةفيج حير نتنأك اهنم
 ؟ثيبخلا حورلا اذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم الم ىلع اهب نورمي

 - ايندلا يف اهب ىمسُي ناك يتلا هئامسأ حبقأب - نالف نب نالف : نولوقيف

 أرق مث ءهل حتفُي الف ءهل حتفتسُيف ايندلا ءامسلا ىلإ هب يهتني ىتح
 : يب هللا لوسر

 4 اياك رس ق ل حب يح ََّنجْلا وأخت الو اسلا بنبأ م حت ال
 مث] ىلفسلا ضرألا يف ‹ نيُجس يف هباتك اوبتكا : لجو زع هللا لوقيف

 ‹ مهتقلخ اهنم ينأ مهتدعو ينإف ضرألا ىلإ يدبع اوديعأ : لاقي

 [ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو < مهديعأ اهيفو

 [هدسج يف عقت ىتح] ًاحرط [ءامسلا نم] هحور حرطتف

 ىوه ريا ُهُفطْخَتَف ِءآَمَسلا نص رحاَمَنأَكم اب هار نهو :أ رق مث
 . هدسج يف هحور داعتف *7 نیس ِناَكَم يف حرا دب
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 . [هنعاولو اذإ هباحصأ لاعن قفخ عمسيل هنإف :لاق]

 نم : هل نالوقيف هناسلجي[و « هنارهتنیف « راهتنالا اديدش] ناكلم هيتأيو
 هاه :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف «يردآ ال هاه هاه :لوقيف] ؟كبر
 الف ؟مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه يف لوقت امف : نولوقيف [يردأ ال هاه

 تعمس] يردأ ال هاه هاه :لوقيف !دمحم :لاقيف ‹ەمسال يدتهي

 يدانيف ‹[تولت الو] ‹[تیرد ال :لاقيف :لاق !كاذ نولوقي سانلا

 ىلإ ًاباب هل اوحتفاو ءرانلا نم هل اوشرفاف .بذك نأ ءامسلا نم دانم
 هيف فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو ,ءاهمومسو اهرح نم هيتأيف ‹ رانلا

 حيبق ‹ هجولا حيبق لجر )هل لثميو : ةياور يفو) هيتأيو ءهعالضأ

 يذلا كموي اذه ‹ كؤوسي يذلاب رشبأ :لوقيف ‹ حيرلا نتنم ‹ بابثلا

 كهجوف ؟تنأ نم [رشلاب هللا كرشبف تنأو] :لوقيف ‹دعوت تنك

 الإ كتملع ام هللاوف] .ثيبخلا كلمعانأ :لوقيف !رشلاب ءيجي هجولا

 مث ءأرش هللا كازجف] [هللا ةيصعم ىلإ ًاعيرس « هللا ةعاط نع اثيطب تنك

 ناك لبج اهب برص ول !ةبْزرِم هدي يف مكبأ مّصأ ىمعأ هل ضيق
 .ناك امك هللا هديعي مثءابارت اهب ريصي ىتح ةبرض هب رضيف ءابارت

 مث . نيلقثلا الإ ءيش لك هعمسي ةحبص حيصيف « ىرخأ ةبرض هبرضيف
 . (ةعاسلا مقثال بر : لوقيف[رانلا شرف نمدّهميو « رانلا نم باب هل حتفي

 «هريغو ينابلألا هححصو دوادوبأو دمحأ هاور»



- 
 ير هاد .ىوچت ەك یھ `
 یں ورک ت سكى
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 ثيدحلا اذه نم دافتسي ام

 مدعو «ةربعلل نيرضاحلل تيملا نفد دنع ةظعوملا ةيعورشم ١-
 ريغ يف اذهب دراولا يهنلل تيملا ربق دنع حدملاو ءاثرلا ةيعورشم

 .ثيدحلا اذه

 . ربقلا باذع نم ةذاعتسالا -"

 : نمؤملا حور جرخت فيك
 نافكأ نم نفك مهعمو «هوجولا ضيب ءامسلا نم ةكئالم لوزن ١-

 . تيملا مامأ نوسلجي ةرطعم ةنجلا

 : الئاق تيملا سأر نع توملا كلم سولج -؟

 . ةنئمطملا سفنلا اهتيأ

 . توملا دنع ةلوهسب نمؤملا حور جورخ 3

 .هحور جورخ دعب نمؤملا ىلع ةكئالملا ةالص ٤

 . نمؤملا حور لابقتسال ءامسلا باوبأ حتف 5

 . بيطُم نفك يف اهلعجتو «نمؤملا حور ذخأت ةكئالملا -6

 . هتوم دعب نمؤملا حور نم ةبيطلا ةحئارلا جورخ 7
 نسحأب هئادنو ءءامسلا ىلإ نمؤملا حورب ةكئالملا دوعص 4

 . هئامسأ

 . تاولمسلا يف نمؤملا حورل ةكئالملا عييشت -9

 ٠ نييلع يف همسا اوبتكي نأ ةكتالملل هللا رمأ .
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 ١ هدسج ىلإ داعتل ضرألا ىلإ ةدوعلاب حورلل هللا رمأ .

 : هناسلجي نأ دعب تيملل نيكلملا لاؤس -۲

 ؟كيبن نمو ؟كنيدام ؟كبر نَّم `
 ىف هوشرفاف يدبع قدص : (هللا وهو) ءامسلا ىف دانم يداني -۳

 : ه . اهيف باب هل اوحتفاو «ةنجلا
 امب هرشبيو «هجولا نسح لجر لكشب هل روصي نمؤملا لمع ٤-

 . هرسُي
 ٥- هل لاقيو ‹رانلا نم باب نمؤملل حتفي :

 (ةنجلا يأ) اذه هب هللا كلدبأ «هللا تيصع ول كلزنم اذه .

 اميك «ةعاسلا مايق لجع بر : ةنجلا ىري امدنع لوقي نمؤملا - 6

 . يلهأ ىلإ عجرأ
 ؟رجافلا وأ رفاكلا حور جرخت فيك
 وأ رفاكلا حور ضبقل هوجولا دوس دادش, ظالغ ةكئالم لوزن 1

 .رجافلا
 ١ ةثيبخلا سفنلا اهتيأ : ًالئاق هسأر دنع توملا كلم سولج .

 ةحئار جورخو «هحورل ءامسلا باوبأ قالغإو «هل ةكئالملا نْعَل 3
 . هئامسأ حبقأب هئادنو «ةنتنُم ةهيرك

 . ىلفسلا ضرألا يف نيججس يف هباتك اوبتكا : لجو زع هللا لوقي -5

 . هدسج يف عقت ىتح ًاحرط ءامسلا نم هحور حرطت -5
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 : ىلاعت هلوقب ةا لوسرلا داهشتساو ؛هللاب كرشملا ءازج اذه 5

 دب ىوهت وأ رطل ُهُفُطُخَتَف ءامسلا سو رح امَناَكَ هلا كرش نمو
 «جحلا» OS ناک يف يل

 هللا ريغ وعدي نأك ‹ هللا ريغل ةدابعلا فرصي يذلا وه :كرشملا

 . ةدابعلا نم كلذ ريغ وأ «كلذ

 بيجيف «هّيبنو هنيدو هّبر نع هلأستو كرشملا ٌرهنت باذعلا ةكئالم 7

 . هأه هاه : عجوتلا ةملكب

 ءاهمومسو اهرح نم هيتأيف «ةربق يف رانلا نم باب هل حتفي ۸

 . هربق هيلع قيضيو

 .دعوت تنك يذلا كموياذه كؤوسي يذلاب رشبأ

 ناك لبج برض ول ةّبزرمب هبرضي مكبأ مّصأ ىمعأ كلَم هيتأي ٠
 .ابارت

 . ةعاسلا مقت ال بر :لوقيف ءرانلا نم باب كرشملل حتفي 1 1

 ميعنلا تانج انقزراو ‹ نينمؤملا نم انلعجا مهللا

 ميحجلا ران انبتجو «نيرجافلا وأ نيرفاكلا نم انلعجت الو

 . ةي دمحم كلوسرو كدبع ىلع ملسو هللا ىلصو

 (ونيز ليمج نب دمحم ثيدحلا نم ةدافتسالا هذه بتك)
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 باتكلا تايوتحم

 ق ` لل م م هم مم وم مم ممم ۇۇ قاقاۇ(ق"! [ ل ةمدقملا

 E مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي

 As هعاونأو كرشلا وهام

 Ys نيكرشملا نم اونوكت الو ةالصلا اوميقأو

 ل ى ىىى ى مكحلاو ءاربلاو ءالولا

 Qs هل لإ مكحلا نإ

 e ىىى اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هلو

 YY sss هرشو هريخ ردقلاب نمؤن فيك

 Ves ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف

 ا ىىى ىىى ةيمالسإلا ةريسملا نع فارحنالا

 دت )كت ز ` ` _ ""[[ فارحنالا بابسأ نم
 قا ` "ر احس ] گا ايندلا يف باذعلا عوقو بابسأ

 نا ىىى ا ايندلا باذع نم جذامنو ةلثمأ
 OY ىىى اهلضفو ةبوتلا بوجو

 ¥0 ى ىىى ىى جربتلا نع يهنلا

 د ا تغتتاتا؟تك1َڵ]اخابررحااك®ك ةملسملا ةأرملا باجح

 E `ˆ ` كك ۇچمحص؟ۇصۇۇۇ“”“ۋۋۋقۇھ»ۇۋ اهكرت بجي ديلاقتو تاداع

 O ` 6 ` ۇ؟ 6 صصە ۇۇ ۇ گ4>؟ دايعألاو مساوملا عذب

 0 تويبلا يف ةرشتنم تاركنم

 ¥ ىىى ممل عم ى ةنيزلاو ءايزألا تاركنم
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 ¥ ¥ ى ا ها م ا مة مة جمة مم ملم مق .. جاوزلاو ةبطخلا عدب

 VE ىىى ˆ "اتك دجاسملاو تويبلا يف ءانبلا عدب

 VT ىىى ىىى نيملسملا ريغب هبشتلا تاركنم

 AN نى مجاعألاب هبشتلا ماسو ينكتلا ةيعورشم

 AY ىىى ىىى ىىى . مهنم وهف موقب هبشت نم

 AY نى ....... ةيبنجألا ديلاقتلا مهأ

 AO ىىى ىىى هاف م ملل روبقلاو متأملا تاركنم

 AV نى ةنسٍلاو باتكلا نازيم ىف ةيفوصلا

 ee ى ى ةيفوصلا لاوقأ نم

 e ىىى ىى ىى ىىى ةيفوصلا تامارك

 Ts ةيفوصلا دنع داهحلا

 VAs ةيفوصلا دنع يلولا موهفم

 Qs نمحرلا ءايلوأ

 118 sss ناطيشلا ءايلوأ

 VY ءاجرلاو فوخلا

 ¶ 1% ns ؟ةدربلا ةديصق نع فرعت اذام

 NW نى ...... ؟تاريخلا لئالد باتك نع فرعت اذام
 NYT ةمتاخلا نسح تامالع

 TP ى ىى ديهش نالف لاقي ال باب

 Yo ىىى تيملا نفد دنع لوسرلا ةظعوم

 0 ثيدحلا اذه نم دافتسي ام Ee ىى ا ءءء مو ملم ملل
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 : فلؤملل تاهيجوتلا ةلسلس عبات

 .مالسإلا ىف ةأرملا ميركت -8

 ؟ل سوتلا مهفن فيك 9

 ؟ ميقتسملا طارصلاو ديحوتلا ىلإ تيدتها فيك - 0

 . مانألا ريخ دمحم ىلع مالسلاو ةالصلا لئاضف ١-
 . راكذألاو بادآلاو ةيعدألا يف راربالا ةفحت ١-

 . نارقلا يف ةروس مظعأل نایبو ريسسفت -؟3
 . باهولا دبع نبدمحم خيشلا ةوعد -¶ £

 .(هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) مالسإلا ةداهش -5
 . ةنسلاو باتكلا نازيم ىف ةيفوصلا "5

 . ريفكتلاو كلا ةا ن ريل سلا )¥

 . (ريثك نبا ظفاحلا ةديقع) باتك نمريذحتو نایب 8

 .ريسفتلا يف ينوباصلا تارصتخم نم ديدجلا ريذحتلا - 9

 .ناحطلا ميحرلا دبع تافارحنا نم ناوخإلا ريذحت - 0

 ةنسلاو باتكلا ءوض يفاهحيحصت بجي ةعئاش ءاطخأ -3 ١

 .نسس- يذلا ةاسع ةالسصلا ¬

 .ناطضظفبروا يم 9

 .تالماععملاو ةاكزلا ماكحأ نم -*4
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 ١ يذلا جهنلا ىلع امهمهفو ‹ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا ¶
 ناوضر مهيعباتو نوعباتلاو ا مهو فلسلا هيلع -

 هب أدب يذلا ديحوتلا ىلإ مهئوعەو ‹ قحلا ` ى للا فیرعت ۲

 . هتوعد 30+ لوسرلا

 عدبلا نمو ء.هرهاظم فالتخا ىلع كرشلا نم نيملسملا ريذحت ۳

 تهوش يتلا ةعوضوملاو ةركنملا ثيداحألاو ءةليخدلا راكفألاو

 . نيملسملا مدقت نود تلاحو . مالسإلا لامج

 يلحتلاو «هماكحأو .ميوقلا نيدلا ميلاعتب لمعلا ىلإ نيملسملا ةوعد 4
 .ةرخآلا و ايندلا ةداعس مهل لفكت يتلا هقالخأو هبادآب

 . ةيملعلا ةيمالسإلا دعاوقلا دودح يف رحلا يمالسإلا ريكفتلا ءايحإ 5

 ‹ نيملسملا نم ريثك لوقع ىلع نار يذلا يركفلا دومحلا ةلازإو

 . يفاصلا مالسإلا لهنم نع مهدعبأو

 .ةنهارلا ةايحلا تالكشمل ةيمالسإ لولح ميدقت يف ةكراشملا -6
 . مهتيصو بسح هعم ليلدلا ناك نم ميدقتو ‹ نيدهتجملا ةمئألا مارتحا با

  .ةدشلا بنجتو ‹ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلا -^
7 

 : : دَ هلوقب المع ‹ ناسللاو سفنلاو لاملاب داهجلا 4

 ` ييلغلا غيجملا راد ةعبطم ` ١ نيتسحملا ةقفن ىلع اناج عزوب


